
 

 1 

 

 



  

 2  

   

 

 

 



 

 3 

 
  

  ارتش جمهوري اسالمی ایران
  سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

  
  

  اولین امیر، اولین ترور
  

  بازکاوي در زندگی و شهادت سپهبد محمدولی قرنی

  
  توکلییعقوب  :تألیف

  
  

  با همکاري خانم هاجر کمالی
  
  
  

 

 



  

 4  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اولین امیر اولین ترور
  لیف: یعقوب توکلیتأ
  تاري: بهزاد میراحمدي سراوی

   کنترل نهایی: علی اسماعیل زاده
  نوبت چاپ: اول 

  مهدويصفحه آرایی: حامد 
  طرح جلد: حسین حجتی

  چاپ، لیتوگرافی و صحافی: چاپخانه کوروش
  978-  600 -  6030 - 56 -2شابک: 

  1391سال چاپ: 
  جلد1000شمارگان: 

  ریال 70000قیمت: 
  021-81954111 ناشر: سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ارتش

  - 1346،  وب ق ع ، ی ی ل وک ت : سرشناسه

اولین امیر اولین ترور: بازکاوي در زندگی و شهادت سپهبد محمدولی قرنی/ نویسنده  : عنوان و نام پدیدآور
 یعقوب توکلی با همکاري هاجر کمالی. 

                    . 1391،   آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ارتش جمهوري اسالمی ایرانتهران: سازمان حفظ  : مشخصات نشر

                 : مصور.    ص.  412 : مشخصات ظاهري

                            ریال 70000       2-56-6030-600-978:  : شابک

  فیپا : وضعیت فهرست نویسی
 بازکاوي در زندگی و شهادت سپهبد محمدولی قرنی.  : عنوان دیگر

 . 1358 - 1292،  ی دول م ح ، م ی رن ق : موضوع

 1357 - 1320پهلوي،  --تاریخ  --ایران  : موضوع

 کمالی، هاجر : افزوده شناسه

 سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس ارتش جمهوري اسالمی ایران : شناسه افزوده

                                                                                                                  1391 9ت 4ق/    DSR1486 : بندي کنگره رده

                                                      955/            0824092 : رده بندي دیویی
                  2722318  : شماره کتابشناسی ملی

 

 



 

 5 

  فهرست مطالب
  13  ...............................................................................................  ناشر سخن
  33  .....................................................................................................  مقدمه
  36  .....................................................................................  قرنی بودن نظامی

  36  .........................................................................................  بودن اطالعاتی
  39  ......................................................................  سلطنت علیه کودتا به اقدام

  39  .......................................................  انقالب ضد هايگروه گسترده تبلیغات
  41  .....................................................................  شهیدان دیگر شهادت تأللوء

  43  ....................................................................................  قیتحق نیا ییچرا
  49  ..............................................................................  قرنی زندگی به ینگاه
  54  ...........................................................................  مرداد 28 کوتاي و قرنی

  57  .....1320 شهریور از بعد در ایران ارتش در گرفته شکل سیاسی هايجریان
  72  ..........................................  مرداد 28 کودتاي در قرنی حضور درباره تأملی

  73  .....................................................................  سرتیپی درجه اعطاء موضوع
  75  ...................................................................  کودتا در حاضر افسران لیست
  77  ..................................................................  قرنی پرونده از باقیمانده اسناد

  78  .................................................  مرداد 28 کودتاي از پس مالی هاي پاداش
 88 ....................................................................... گیري نتیجه

  90  ...................................................  سیاسی دیدگاه تغییر و دوم اداره ریاست
  101.................................................................  قرنی همراه نیروهاي و ساواك
  107..................................................................................  محکومیت گزارش

  110.................................................................................  نظر تحت هايسال

 



  

 6  

  111....................................  بدوي دادگاه مجازات تشدید و نظر تجدید دادگاه
  113.............................................................................  نکرد عذرخواهی قرنی
  116..................................................................................  قرنی خانه در نفوذ

  116...........................................................................................  پیر کودتاگر
  118..................................................................................  قرنی و گرایان ملی

  119....................................................................................  ویژه هاي مراقبت
  122..............................  قرنی مبارزات جدید دور و )ره(خمینی امام نهضت آغاز

  123...............  خمینی مصطفی آقا حاج االسالم حجت با یقرن لشکرسر ارتباط
  125...............................................................................  قرنی منزل به حمله

  127........................................................................................  قرنی بازداشت
  128......................................................................  دستگیري از پس بازجویی
  149......................................................................  فارسی الدین جالل گزارش
  156................................  باشی خباز جزایري، قرنی، متهمین بازداشت گزارش

  158....................................................................................  مجدد محکومیت
  159.........................................................  شهربانی زندان به انتقال درخواست

  163...........................................................................  نظر تجدید دادگاه رأي
  165.........................................................................  شهربانی زندان به انتقال

  165.....................................................  قرنی انتقال براي مکرر هاي درخواست
  166..................................................................  قرنی انتقال مجدد درخواست

  167.............................................................................  شود بررسی چیز همه
  168................................................................................  قرنی با ارتباط ثمره

  169......................................................................  نداد مقتضی پاسخ محکوم



 

 7 

  171.............................................................  محکومیت یافتن خاتمه با آزادي
  172................................................................  گرفتن اقرار براي اقدامات همه

  175....................................................................................  حصر به حبس از
  176...................................................................  شود می خسته تهران ساواك

  177.................................................................آید؟ نمی اش خانه به قرنی چرا
  177............................................................  است کرده بسیج لشکر یک قرنی

  180................................................................  قرنی علیه ارشد افسران توطئه
  181...................ها ناصریست با نه است تماس در (ره)خمینی طرفداران با قرنی
  182..................................................................  ندارد رابطه هااي توده با قرنی

  185..................................................................................  دارد ادامه شنودها
  185................................................................................مازندران در مراقبت

  187..............................................................................  بدهید را سوابق تمام
  188..............................................................تلفنی تماس براي مراقبت پست

  189...............................................................  موقت حکومت تشکیل اطالعیه
  190............................................................................  قشقایی خسرو و قرنی
  191...............................................................................  گفت نه هم باز قرنی

  192...............................................................  روحانیون و علما با قرنی ارتباط
  196................................................................  ناراضی هاي ساواکی و نظامیان

  198.......................................................  هانیست فراماسون لیست در قرنی نام
  199.......................................................  قشقایی خسرو با قرنی همکاري عدم

  201............................................................  ساواك نظارت و قرنی خاله مرگ
  202.............................................................................  شود می کنترل ها نامه



  

 8  

  203................................................................................  شنود تحت جا همه
  205........................................................................  مجلس نماینده با مالقات

  206..............................................................مذهبی سیاسی نیروهاي و قرنی
  207.......................................................................................  روزه دو کنترل
  208...............................................................................  فروهر و قرنی تماس
  209..............................................................  آرامش سرنوشت به قرنی تهدید

  211..............................................................................  مشکوك هاي مالقات
  212....................................................................  وحشت روي از دستورالعمل

  214..........................................................................  کرد دریافت بیانیه قرنی
  215...........................................................  مسعودي سرتیپ و قرنی لشکرسر

  216..........................................................................  اسالمی حکومت و قرنی
  217..................................................................  سیاسیون تجمع و برادر فوت

  219....................................................................................  تحبیب و تطمیع
  222........................................................  انقالب اوج روزهاي در قرنی از ترس

  224................................................  باشید روحانیون و قرنی مواظب محرم در
  227......................  اسالمی انقالب ارتش کل ستاد فرماندهی و انقالب پیروزي

  229..................................................................  ارتش مشترك ستاد در قرنی
  234..................................................................  هوایی نیروي فرمانده انتصاب
  235................................................  شاهنشاهی و جاویدان گارد لشکر انحالل
  236.....................................................................  ارتش دادرسی اداره انحالل
  237.............................................  سربازي خدمت و آموزشی هاي دوره کاهش

  237...................................................  نظامیان توسط ارتش انحالل درخواست



 

 9 

  241.................................................  نیروها حضور براي )ره(خمینی امام فرمان
  243...................................................  ارتش امراء از جمعی انتصاب و برکناري

  244...........................................................  کنید همکاري ارتش فرماندهان با
  246..........................................................  سربازان و افسران غیبت عفو اعالم

  247.........................................................  اسالمی ملی ارتش تشکیل ضرورت
  249.......................................................................  بود رفته زودتر بختیار اگر

  250...............................................  بود خارجی مستشاران نوکر ارتش فرمانده
  250.......................................................................................  هاسالح تکلیف
  251...................................................  المال بیت بازگشت و ها بیمارستان احیاء
  253........................................................  ارتش در تبعیض و گماشتگی حذف
  254...................................  ایران از نظامی برداري بهره در آمریکا به اجازه عدم
  256.....................................................................  مدرن تجهیزات خروج عدم

  256......................................................  عمان ظفار از ایران نیروهاي بازگشت
  257.....................................................................................  انتصاب و تصفیه

  258........................................  شاه زمان اخراجی افسران شکایات به رسیدگی
  260..............................................  اسالمی ملی ارتش قضایی سازمان سیتأس

  262................................................................مختلف پرسنل معرفی ضرورت
  264..........................................................................  ارتش و طالقانی اهللا آیت
  266..........................................................  رژیم صهیونیستی با مبارزه و قرنی

  268.....................................سربازان و داران درجه افسران، براي مهلت آخرین
  269....................................................  مذهبی و سیاسی نظامی براي خسارت
  270.............................................................................  ارتش از مردم حکایت



  

 10  

  271................................................  کشور تجزیه براي اي توطئه ارتش انحالل
  271..............................................................................  گرایانه نظامی عدالت

  272....................................................................  هاپادگان تخلیه و دفاع وزیر
  274.......................................................  نظامی تجهیزات بازگرداندن ضرورت
  275...................................................  قرنی و ارتش از )ره(خمینی امام حمایت
  276..............................................................................  قرنی علیه ها مخالفت

  286..............................  ارتش انحالل براي خلق مجاهدین سازمان درخواست
  287..............................................................................  مخالف خواهان قدرت
  290..................................................................  خلق مجاهدین مجدد هشدار
  291............................................................  تهران صنعتی دانشگاه در اجتماع

  292.......خلق فدائیان و خلق مجاهدین هاي دیدگاه با طالقانی اهللا آیت مخالفت
  294.........................................................................  کردستان در بحران آغاز

  297...............................................................................مهاباد پادگان تصرف
  300................................................................................  قاسملو عبدالرحمن

  303..............................................................  کردستان اوضاع شدن تر بحرانی
  304....................................................  است دولت وظیفه خودمختاري اعطاي

  306............................................................................  طلب تجزیه سرکردگان
  309...................  کرد علنی فعالیت و موجودیت اعالم کردستان دمکرات حزب

  310...................................................................................  هاگروهک فعالیت
  317.............................................................................  حقیقت جستجوي در

  318.............................................................................  قرنی لشکرسر برخورد
  319...................................................  قرنی و ارتش از )ره(خمینی امام حمایت



 

 11 

  323.................................  کردستان وقایع درباره خلق فدائیان سازمان اعالمیه
  329......................................  قرنی درباره طالقانی اهللا آیت پشیمانی و اظهارات

  333....................................................................  تاریخی و استراتژیک اشتباه
  334...............................................................................  قرنی استعفاي دروغ
  335............................................................  ارتش کل ستاد رئیس تغییر علت

  337...........................................................قرنی برکناري از سی بی بی گزارش
  344........................................................  رفتم کنار ارتش ستاد ریاست از چرا

  349..................................................  طلبی تجزیه جدید موج و قرنی برکناري
  353................................................................  )ره(خمینی امام با قرنی مالقات

  353............................................................................  قرنی و )ره(خمینی امام
  363..........  )ره( خمینی امام توسط موقت دولت مواضع نقد و قرنی مواضع یدأیت

  365.......................................................  کردم می دستگیر را قاسملو کاش اي
  366...............................................................  قرنی لشکرسر ترور علل یابیارز

  367.....................................  قرنی اهللا ولی لشکرسر شهید ترور وقوع چگونگی
  368.............................................................................  حادثه از قبل روز پنج

اسالمی انقالب با مبارزه در تروریستی رویکردهاي و آمریکا خارجی سیاست
  .............................................................................................................373  

  383...........................................................................................ترورها اولین
  387..................................................  فرقان گروه گیري شکل نحوه و تاریخچه

  392.................................................  فرقان گروه سیاسی هاي دیدگاه و مواضع
  393...............................................................  فرقان گروه تاریخی هاي دیدگاه
  394................................................................................  فرقان گروه عملیات



  

 12  

  396..............................................................  فرقان ناموفق ترورهاي و ها طرح
  397................................................................  فرقان رهبر هاي دیدگاه و تفکر

  399.......................................................  مطهري مرتضی شهید استاد واکنش
  401..............................................  فرقان گروه با آمریکا سفارت ارتباط يافشا

  
    



 

 13 

  

  

  سخن ناشر
  از نو شناخت بایدرا  قرنی
از جملـه افـرادي اسـت کـه کمتـر      قرنی  اهللا د شهید ولیبسپه

شخصیت این نظامی با صالبت . پیرامون وي سخن گفته شده است
ابهام باقی مانده اسـت.   ازاي  در پرده هنوز هم، شهادت وي برخالف

نظـامی  ، هطاغوت گذرانیدهاي  عمر خود را در زندان که بخشی از او
آن  مظلومی است کـه حتـی زنـدانیان سیاسـی و زجـر کشـیدگان      

آن روزگار را تحمل کرده و او را در کنـار   دوران که خود بار مشقت
برخـی مالحظـات   . آورند نمی از او سخنی به میان، نیزاند  خود دیده

االت و ابهامـاتی در اذهـان   ؤسـ . باشند می تلف در این امر دخیلمخ
. دارد مـی  بـاز  گیري صریح آنان وجود دارد که آنان را از اعالم موضع

  :  توان به موارد زیرین اشاره نمود می از جمله
جمـع  هاي  و روشها  افسري است اطالعاتی که به شیوه قرنی 

از . واقف بـوده اسـت   آوري اطالعات و چگونگی دستیابی رژیم بدان
، اجتمـاعی ، سیاسـی هـاي   چهره واقعـی برخـی شخصـیت    سویی از
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هـاي   او ماهیت برخی از احزاب و گروه. نیز آگاه بوده است فرهنگی
کـه در  هـا   شناخته و نسبت به همکاري برخی از چهـره  می مبارز را

نیـز واقـف   انـد   مجبور به همکاري با رژیم پهلوي شـده  طول مبارزه
نین شخصیتی در زندان با سایر زندانیان کمتر تمـاس  چ. بوده است
دیده شـده در دانشـگاه   هاي  طور طبیعی حسب آموزشه داشته و ب

شیوه براي لـو نـرفتن مقاصـد و نیـات را تمـاس      ترین  افسري سالم
از سـویی دیگـر تمـاس او بـا مبـارزین      . کمتر با سایرین دیده است

 براي آنان ایجـاد مشـکل  سالم و غیر وابسته نیز هاي  واقعی و چهره
ا آنان تـرجیح دهنـد بـا وي کمتـر     نموده و این کار باعث شده ت می

بـا رعایـت مسـائل حفـاظتی و      و یا شهید قرنیباشند تماس داشته 
از مبارزین اي  عده. کرده استامنیتی از تماس با آنان خودداري می

ه و که شخصی بـا درجـ  اند  نمودهنیز به او اعتماد نداشته و باور نمی
 پـا زده و  هاي خود به شرایط خود پشت به خاطر آرمان موقعیت وي

دیگـران نیـز بـا او کمتـر      این عوامل باعث شـده . زندانی شده باشد
برخـی در توجیـه   . تماس داشته و در زندان نیز غریب و تنها باشـد 

شود یک شخصـیت بلنـد پایـه     می مگر گفتند عدم تعامل با وي می
  ؟  اطالعاتی نیز داشته دستگیر و زندانی شود ۀنظامی که صبغ

یـم شاهنشـاهی او   ژکردند ر برخی او را باور نداشته و تصور می
. را به قصد نفوذ در میان صفوف انقالبیون روانه زنـدان کـرده اسـت   
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گفتند آیا او که خـود از افسـران اطالعـاتی رژیـم      برخی از آنان می
مل مشکالت زندان نداده بوده براي شناخت بهتر زندانیان تن به تح

  ؟!  است
امکانـات   از همه مواهـب و  آیا امکان دارد افسري با آن جایگاه

  ؟!  و زندان را بر آزادي ترجیح دهد ایدپوشی نمچشم
 خواسـت از  مـی  اگر رژیم شود کهمیال مطرح ؤاین سدر اینجا 

تـري بـراي آن   فرد یا افراد مناسبدست آورد ه مبارزین اطالعاتی ب
  ؟!  اندنداشته کار وجود

، به زندان اعزام شده باشـد  مأموربر فرض این که وي به عنوان 
  ؟!  شیوه دیگري وجود نداشته است براي دستیابی به اطالعات

، هـاي سیاسـی   هنوز باور این نکتـه بـراي برخـی از شخصـیت    
و فرهنگی مشکل است که چگونه ممکن است که فـردي   اجتماعی

هـاي نظـامی تحصـیل     دانشکده شاهنشاهی در رژیمچون او که در 
به مسـائل   ،طی نموده را یکی پس از دیگري مختلفکرده و مدارج 

    و قـادر باشـد در کنـار مـردم و سـایر انقالبیـون        سیاسی آشنا بوده
  ؟!  رنج زندان را تحمل کند  و درد

گویند چگونه ممکن است  را مطرح نموده و میاي  برخی شبهه
او را شناسایی ننموده و اجازه فعالیـت  بیضا  و همه ید ساواك با آن

  ؟!  به وي داده باشدرا آن هم در آن سطوح  ،سیاسی
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ــل    در ــان برخــی او را آمریکــایی و برخــی دیگــر عام ــن می ای
متن اسـتعفاي خـود بـه حضـرت      در اگرچه او. دانندمیها  انگلیسی

مخـالف خـود را داده ولـی    هـاي   پاسخ خیلی از ایـن طیـف   (ره)امام
ـ     فرهنگی، سیاسی،اندیشمندان  دالیـل  ه نظـامی و حتـی امنیتـی ب

 هنوز نیز گرد و غبار غربت. از او دفاع کنند اندگوناگون حاضر نشده
بغـض آلـود   هاي  این شهید حتی پس از این که با گلوله ةاز چهر را

    .اند نزدوده، گروه فرقان در خون خویش غلتیده است
بـا تـالش و   مظلومانـه زنـدگی کـرده و    ، این نظامی با صـالبت 

و  و بـوم فـراز   هـاي ایـن مـرز   کوشش خود همانند سایر شخصـیت 
توان گفت این شخصـیت  نمی. فراوانی را طی کرده استهاي  نشیب
خاصی نداشته و یـا همـواره از آغـاز    هاي  گرایش، اطالعاتی، نظامی

نهضت انقالبی بـه رهبـري امـام     کودکی تا شهادت همگام و همراه
فـراز و   ،زندگی طول سالیان رکرد او نیز دعمل! بوده است (ره)خمینی

گاهی مردد بوده و زمـانی نیـز بـا تمـام     است. نشیب فراوانی داشته 
زمانی مصصم بـوده و زمـانی   . وجود از رژیم پهلوي دفاع کرده است

ـ . دیگر در چگونگی پیمایش مسیر دچار شـک شـده اسـت    طـور  ه ب
تـا وضـع   دانسته چـه بایـد بکنـد    نمی هایی از خدمتبرهه قطع در

توان از یاد آیا این نکته را می. موجود را به وضع مطلوب تبدیل کند
دانشـگاهی  هـاي   هربرد که این افسر شجاع تفاوت اساسی بـا همـدو  
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توان ایـن افسـر بـا صـالبت را هماننـد      نمیآیا  .خویش داشته است
  سایر افسران دانست و وي را در کنار آنان تصور کرد؟!

، ی بود که براي رسیدن به جاه و مقـام از جنس افسران آیا قرنی
آیـا  ؟! ثروت و قدرت تن به هر کاري داده و مداح هر مفسدي شدند

دیگ چرب و جاي نـرم و آب   دغدغه سایر افسران را داشت و قرنی
   ؟و مردم خود را فراموش کرد سرد را در رژیم پهلوي برگزید

 در آن دوران کـه تردیـد و  را شخصی چنین عملکردي  آیا اگر 
سوابق خود داشت امروز بر در  افکنده بود دو دلی بر همه امور سایه

 گـروه در طول حیـات خـودش جـذب هـیچ      او که؟! بالیدخود نمی
با امـام امـت نیـز ارتبـاط داشـت. در کـاخ شـاه         سیاسی نشده بود،

لی رسیده بود ولی درون چنان بسـتري  افعالیت نموده و به مدارج ع
  .  نداشتحتی قدرت خرید یک پیکان را 

ــا  هــایی هماننــد ایــن شــهید بزرگــوار اگــر روزي شخصــیت ب
 از زندگی آنـان  و گزارشی شوندبه جامعه معرفی  هاي ایشان ویژگی

  ؟!  چه دستاوردي را در پی خواهد داشت، ه گرددبه جامعه ارائ
. دسـتش از زمـین و زمـان کوتـاه اسـت     و امروز او شهید شده 

آنچـه مـا را وا   . و تمجید شوددیگر او نیازي ندارد که از وي تعریف 
دارد تا زوایاي پنهان این شخصیت بزرگوار را به جامعـه معرفـی    می

ادعایی  نماییم نیاز جامعه و تاریخ ایران زمین به معرفی قهرمانان بی
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تواند  نیاز به این نکته که معرفی چنین افرادي می. باشدچون او می
سی به امثـال وي  تأ وي جوانان مطرح گردیده و اسباببه عنوان الگ
آینـده منتقـل   هـاي   را بـه نسـل   نکتـه  اگر بتوانیم این فراهم گردد.

تواند عاقبت بـه خیـري   ید به دین و حالل خواري میلکه تق نماییم
را در پی داشته و زندگی انسان را با زندگی اولیـاي خداونـد پیونـد    

و هــا  کتمــان ویژگــی. ایــم دهــد، کــاري بــس بــزرگ را انجــام داده
هـاي   خسـارت  ،روحی و روانـی ایـن سـرباز فـداکار    هاي  گیبرجست

ـ  . جبران ناپذیري را در پی خواهـد داشـت   ویـژه جامعـه   ه جامعـه ب
هایی چـون او محـروم خواهـد     نیروهاي مسلح را از الگوها و قهرمان

  .  کرد
تا درجه سرلشـکري در نظـام    زندگی این مرد بزرگ که اگر از

سـوخته و حتـی    مـی  فقر درطاغوت رشد کرده ولی تا پایان زندگی 
ارائـه  سریالی تهیه و بـه جامعـه   ، قدرت خرید یک پیکان را نداشته

فداکارانـه   تصویري صحیح از نیروهایی که باید در هنگام نیـاز  ،شود
دفـاع نمـوده در    این سـرزمین  ها و فرهنگ میهن و آرمان، از مردم

  .  خواهد شدارائه اذهان عمومی 
مناسـب و  اي  اتخـاذ شـیوه  ، گیري درسـت و بـه موقـع    تصمیم

انـدازد و بـا   شجاعانه که گاهی منافع شخصی انسان را به خطر مـی 
صـحت تصـمیم   . سازد از هر انسانی ساخته نیستاجه میوچالش م
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مند مبنی بر جدایی از طاغوت و پیوستن به مـردم  این افسر شرافت
اینکـه  او بـراي   . فراوانی داشتهاي  براي او هزینه ،هاي آنان و آرمان

و هـا   مشـقت ، اثبات کند درست فکر کرده و صحیح انتخاب نمـوده 
صـحیح و بـه مـوقعی     انتخاب. تحمل نموده است راهایی  محرومیت

او . بایسـت مظلـوم وار شـش سـال زنـدان را تحمـل کنـد        مـی  کـه 
منفـی همراهـی    دانسته که بـراي اثبـات درسـتی راه خـود بـار      می

دانسـته کـه انقالبیـون و     مـی او . طاغوت را با خویش به همراه دارد
نشـیند و   از پـا نمـی   قرنـی . پذیرنـد  او را به سـادگی نمـی   ،مبارزین

هـایی در پـی دارد کـه     داند که راه درست و هدف خدایی هزینه می
، دل بریدن از جاهواقعاً . پرداخت آن از افرادي چون او ساخته است

یابنـد   برخـی آب نمـی  . ثروت و قدرت سخت اسـت ، موقعیت، مقام
دین خود را  ،دست آورنده اگر فرصت ب. وگرنه شناگر خوبی هستند

در حـالی کـه   . دهند باد کردن دنیاي دیگران نیز از دست میآبراي 
وقتی چنان موقعیتی ندارند همواره دارنـدگان چنـین   ها  همین آدم

گیرنـد و خـود را از چنـان رفتـاري      هایی را به باد انتقاد مـی  فرصت
ها دید و ارزیابی  ها را باید در آن موقعیت نساناین ا. دانند ي میمبرّ
  .  کرد

؟!  قطاران وي دارد راستی اکنون تاریخ چه قضاوتی پیرامون هم
وقتـی  ؟! چیسـت هـا   و ازهـاري هـا   باتمان قلیچنگاه تاریخ نسبت به 
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کنـد و   کسی عملکرد رجـال نظـامی دوران پهلـوي را مطالعـه مـی     
چه احساسی به انسان ، بیند می چون و چراي آنان را بوسی بی دست

  ؟!  دهد دست می
از خدا  ،کند وقتی انسان عمکرد آنان در تاریخ را مطالعه میآیا 

کاش این افسر با ایـن همـه شـجاعت و تـوان     اي  که کند آرزو نمی
  ؟!  کرد علمی با مردم همراه بود و رژیم را همراهی نمی

 چرا حال که چنین افسري پیدا شده پـذیرش  ،اگر چنین است
چرا باور افسري که که زندان را بر رفـاه  ؟! او به سادگی امکان ندارد

  ؟!  ترجیح داده مشکل شده است
او براي اثبات حقانیت خود نه تنها زندان را تحمـل کـرده کـه    

راسـتی  .  جان خویش را در راه اعتالي اهداف ملت هدیه کرده است
  ؟!  کرده که دریغ کرده است در چنان محیطی چه باید می قرنی

 کـه  لشکراگر جوان ایرانی در ورقی از تاریخ بخواند که یک سر
ــوده  در ــدگی نم ــش طــاغوت زن ــاالترین درجــات نظــامی و و  ارت ب

عـزت ایرانـی و غیـرت     ،مورد نیاز را با موفقیت گذرانیـده هاي  دوره
تـن   دینی به او اجازه نداده که براي گذرانیدن چند صباحی در دنیا

کنـد بـر   تأییـد  به هر ظلمی داده یا براي رسیدن به رفاه ظـالمی را  
  ؟!  و به نیروهاي نظامی خود افتخار نخواهد کرد خود نخواهد بالید
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شـود همچـون    آید کـه مـی   آیا چنین احساسی در او پدید نمی
در کاخ فرعون زیست و مرید موسیاي زمان خـود   ،زن فرعون آسیه

 دامن عفـاف او  بغض طاغوت زمان شهیده آسیههمانند  اگرچه! بود
تندرو بسته و در دو جهـت   گروه اسب او را به دو را گرفته و پاهاي

بـه انتخـاب زنانـه وي     آسـیه ارزش و احتـرام  .  مخالف حرکت دهند
بسـتر گـرم و کـاخ زینـت      بوده که همبستري با ظالم را نپذیرفته و

.  ه دو نیم شوداش ب حاضرشده جسد مبارکه کرده وداده شده را رها 
بایـد در آن شـرایط   . راستی این از هر مرد و زنی ساخته نیسـت ه ب

  .  قرار گرفت و میزان اعتقاد و باورهاي خود را سنجید
 زمـانی کـه   درخشـد کـه   این نکته در زندگی او به زیبایی مـی 

در نهایـت  ، شـود  گزارشی از وضع زندگی محقرانه او به شاه داده می
به همـراه سـند چنـدین هکتـار زمـین در      میلیون تومان  سهمبلغ 

 اوامـا  ، گـردد  مـی  شمال از طریق سرلشکر فردوست به او پیشـنهاد 
بـراي تـاریخ ایـران زمـین و      ایـن سـرباز متـدین   پاسخ . پذیرد نمی

در پاسـخ سرلشـکر   . نیروهاي مسلح این سرزمین افتخارآفرین است
پـول  بـه  ، گـذرانم  می آخر عمر خود راهاي  سال«گوید  می فردوست

    »نیازي به اموال ندارم. اممشغول نماز و روزه. نیازي ندارم
راستی این سپهبد شهید چرا بحث نماز و روزه را دلیلی بـراي  

چنـین پاسـخی از   ؟! آیـا  کنـد عدم پذیرش تحفه شاهانه عنوان مـی 
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آیـا همـین نکتـه در سـال     ؟! چنان مقام نظامی مرسوم بـوده اسـت  
  ؟!  زند زندگی او رقم نمینقطه درخشانی را در تاریخ  1342
دهـد وقتـی چنـین     ایرانـی دسـت مـی    چه احساسی به جوان 

هـم در ارتـش رژیـم طـاغوت را      آن پاسخی از یک سپهبد ارتشـی 
  ؟!  تاریخ ببیند

فرض محال که نکات مبهمی در زنـدگی چنـین شخصـیتی     بر
با داشـتن اطالعـات   ، نظیر وجود نداردبی باشد که در این شخصیت

کـه او در بسـتر    اشـت شـود ایـن بـاور را د    نمـی  او یاز ساده زیسـت 
 مرفـه آن روزگـار بـا عـزت نفـس زیسـته و      هـاي   طاغوت و زندگی

را نتوانسته شخصیت او  »رفاه و عزت غیر واقعی«، »قدرت و ثروت«
  ؟!  دار نمایند لکه

 سـو شـده  وار با انقالب هـم  که مظلومقرنی  چرا شخصیتی مثل
 سـردر زنـدان وي ایـن جملـه را    شود روي  می غریبانه زندانی وقتی

    »بند زندانیان روانی«؟! نویسند می
فـردي در دربـار فرعـون رشـد کنـد و      کـه  چقدر سخت است 

... دل او را . مـال و ثـروت، زن، شـهوت و    هاي زیباي قـدرت،  یوسف
  د؟!ننربای

نوشتم به یاد جریانی افتادم که گویـا روح   می وقتی این نکته را
او  ناپیـداي  ةهایی از چهـر  د تا بخشکن می مطهر خود شهید کمک
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، آشکار شـود. در اولـین نشسـت اولـین مجلـس خبرگـان رهبـري       
اهللا مدنی درخواست نمود کـه جمـع    آیتشهید اهللا مشکینی از  آیت

سخنان این مجتهد کوشـا و صـمیمی در جمـع    . را به فیض برساند
. .. شنیدنی اسـت . اهللا دستغیب و اهللا صدوقی، آیت بزرگانی چون آیت

از سـوره مبارکـه   اي  ایشان در جایگاه قرار گرفت و با خوانـدن آیـه  
بدین نکته اشـاره فرمـود کـه     )السالم علی نبینا و آله و علیه(یوسف 

هاي مصري زلیخا را شماتت کردند که چرا بـا بـرده خـود     وقتی زن
زلیخا بـراي ایـن کـه بـه     ، قصد مراوده داشته و عاشق او شده است

دهد  دستور می قدرت مقاومت آنان چقدر است،آنان تفهیم کند که 
ـ  یمجلس ـ پـا دار ه ب وارد شـود. زنـان مصـري وقتـی      (ع)د و یوسـف ن
و محـو جمـال    نـد خـویش را از یـاد برد   شماتت، را دیدند (ع)یوسف

دسـتان خـود را بـا     تا جـایی کـه انگشـتان   .   شدند (ع)دلرباي یوسف
گذاشته شده بـود،  چاقوهاي تیزي که با تدبیر زلیخا در اختیار آنان 

بـاالتر  هـاي   بریدند. در آن روزگار مراوده و ارتباط با هم قطار و رده
 آنچـه  .گرفت و در جامعه پذیرفته شـده بـود   مورد شماتت قرار نمی

کرد این بود که چـرا   را شماتت و سرزنش می جامعه مصر زلیخا در
  !  وي شیفته غالم خویش شده است

عبرت است ایـن اسـت کـه    آنچه در این داستان قرآنی موجب 
بـار دیـده و    را فقـط یـک   (ع)جمال زیبـاي یوسـف  که  زنان مصري
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توانند در صورت زلیخا نگاه چگونه اکنون می ،دستان خود را بریدند
در کنـار   (ع)زلیخایی کـه یوسـف  . کرده و دوباره وي را شماتت کنند

آنـان  . بینـد  روز و هـر سـاعت ایشـان را مـی     وي بزرگ شده و هـر 
 کردنـد.  مـی  بودند که زلیخا را شماتتها  فته بود که همینیادشان ر

آنکه مـرا  «به آنان گفت: اند  ستان خود را بریدهد زلیخا که دید همه
دیدید شما هم تا یوسـف را  ! ؟کنید این است می به خاطر او شماتت

بار او را دیدید، من همه روز  شما یک! دیدید دستان خود را بریدید
فراوانند: ها  آقایان یوسف«اهللا مدنی افزود:  آیتسپس  »!نوسممأ با او

یوسـف احترامـات،    ،یوسـف بنـز   ،مقـام  یوسف پست و ،یوسف پول
کنند. مواظـب   می خود را آراسته و به ما عرضهها  این یوسف اکنون
بعـد فرمـود:   !» ایـم  مـا اینهـا را شـماتت کـرده    ! لوده نشویمآباشیم 

ما آنان را به خـاطر برخـی   آقایان نکند چند سال دیگر آقایانی که «
کـردیم بیاینـد و ببیننـد مـا دسـتان خـود را        مـی  چیزها سـرزنش 

نکند آن آقایان بیایند و بگوینـد دیدیـد   ! ایم ایم و متوجه نشده بریده
هـا   چقدر پسـت ! ؟ستا چقدر مقام دلربا! ؟چقدر ثروت شیرین است

مورد تا دستان خود را نبریم و در آینده  باشیم مراقب! هستند؟ زیبا
   »!سرزنش قرار نگیریم
بـا خـود خلـوت کنـیم و از خـویش      اي  لحظـه ، شایسته اسـت 

اگر ما جاي سرلشکر قرنی بودیم و رئـیس دفتـر بـاالترین    ، بپرسیم
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چنـان امکانـاتی در اختیارمـان قـرار      و شـدیم  مقام حکـومتی مـی  
تـوان گذشـت از   ، نشسـتیم  در باالترین سطوح ارتش می، گرفت می
  شد؟!   آیا پایان زندگی ما به شهادت ختم می؟! آنها را داشتیم ۀهم

ــدهی    ــر ســرتیپ آراســته مشــاور فرمان ــر زیبــاي امی ــه تعبی ب
قوا و رئیس هئیت معـارف جنـگ شـهید صـیاد شـیرازي       کل معظم

پري کـرد و در  زندان را مظلومانـه سـ  ، قرنی در گذشته مظلوم بود«
ادعـا و سـبکبار بـا     بی ،گمنام ،غریب .غریب بود زندان هم مظلوم و

انقالب همراه شـد و جـان خـود را در راه اعـتالي دیـن بـه دسـت        
    ».مردان روزگار تقدیم انقالب کردترین  شقی

شناخت و زمینه  در حالی که مصادر قدرت و ثروت را می قرنی
و زنـدگی در   یسـاده زیسـت  ، دستیابی بدان نیز برایش فـراهم بـود  

راز عاقبت به خیـري وي را بایـد   . گرایی او را نفریفت محیط اشرافی
در این جست که وي همواره مقید بود مـردم را رهـا ننمـوده و بـه     

بـراي مـردم نفـس    . زندگی کـرد  با آنان چون خود آنها همین دلیل
روز از حیـات پـر برکـت خـود را     43در غربت و تنهایی تنها  کشید.

را  تبارك و تعالی که اجر محسـنین  وندخدا. وقف نظام اسالمی کرد
ها خدمت بـه مـردم    کند با گلوله یک فرد شقی مزد سال ضایع نمی

 را غبارهاي غربتـی  شهادت قرنی. و تکریم نمودتأیید در گمنامی را 
 ةنشسته بود پاك کرد و از او چهـر  زندگی او که بر روي جاي جاي
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عملکـرد ایـن   . دادارائـه  شفافی به جامعه بشري و نیروهاي مسـلح  
  . قرار داد را در صدر لیست ترور استکبار جهانینام او  شهید سرفراز

او که قبل از شـهید مطهـري طعـم شـهادت را چشـید مایـه        
شـهادت ایـن    .گردیـد  »لباس خاکی سـربازي «افتخار و سند عزت 

تـوان در طـاغوت زنـدگی کـرد و     مـی  اثبات کرد که پیرمرد نظامی
و طعم شـهادت   آن فرعون عاقبت به خیر شدهمسر مؤمن همچون 

  .  نوشید را
افسوس که در شرایط حاضر در حالی که سـه دهـه از انقـالب    

سیاسـی    خط و خطوط درحالی که ،گذرد شکوهمند مردم ایران می
سیاسـی  هـاي   هاي احزاب و گروهـک  گیريروشن شده و موضع نیز

شـفاف   )تعـالی  اهللا (حفـظ نیز به برکت هدایت داهیانه مقام معظم رهبـري 
خط و ، شهیدان این سرزمین رضوي و در سایه برکت خون گردیده

نیز آشکارگردیده و وابستگی آنان بـه دنیـاي    خطوط مخالفان قرنی
هنوز نیز کمتر پیرامـون زنـدگی وي سـخن     ،استکبار مشخص شده

  !  آید به میان می
دادنـد و او را   مـی  دیگر آنان که در کردستان علیه او اعالمیـه  
اسـالمی بـه عنـوان    در میـان امـت   ، دانستند می »خلق کُرد«قاتل 
روز  افراد جامعه شناخته شده و نام این شهید عزیـر هـر  ترین  منفور

 ،درخشد به عنوان قهرمانی ملی و مذهبی بر اذهان امت اسالمی می



 

 27 

چرا که دیگر معلوم شده او خدمتگزار مردم کُرد بوده و به حق او را 
  باید شهید راه مبارزه با تجزیه طلبی و ناجی کردستان نامید.  

بـا دولـت   و کـرد   مـی  اگر این شهید بزرگوار مصلحت اندیشـی 
هـاي ضـد انقـالب از سـویی دیگـر       موقت از یک سو و بـا گروهـک  

ساله بـه صـورت شـفاف     70یا الاقل این پیرمرد  ،نمود می مماشات
، کـرد  نمی موضع خود را در اطاعت از والیت و خدمت به مردم بیان

  .  شد نمی هرگز دچار خشم آنان
علیـه   ها در روزهاي آغازین انتصـاب وي   راستی کدام گروهک 

که در جراید کثیراالنتشاري چـون روزنامـه کیهـان     او اطالعیه داده
  چاپ شد؟!  

 کردنـد؟! جـرم   مـی  ها چه مطالبی علیه او منتشـر  این گروهک
  ؟! ها از فعالیت اجرایی دور بود چه بوده است ساله که سال 70قرنی 

گـذرد کسـی توانسـته     مـی  دهـه از انقـالب  آیا تاکنون که سه 
روي یا انحـراف ایـن شخصـیت    سندي منتشر کند که حاکی از کج

  بوده باشد؟! اطالعاتی -نظامی
چرا گروهک فرقان مسئول این ترور شده است؟! گروهکی که  

ــت نمــوده اســت   چــرا ســایر؟! پــس از شــهادت او اعــالم موجودی
در ایـن کـار پیشـگام     تري داشتندبیشکه از او اطالعات  ها گروهک
  نشدند؟!



  

 28  

ـ سـؤاال از ار شزندگی این شهید سر  از ایـن نـوع نیـز    یت فراوان
پاسخ دهد. شایسته است اصحاب قلم  هانه آباشد که تاریخ باید ب می

و هنر در این مهم پیشگام شوند و نگذارند که گرد غربت بـر چهـره   
  این شهید بنشیند.  

کـه در  را ار گروهک فرقان قصد داشت هشت شخصیت اثر گذ
تصمیمات سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی، نظـامی و امنیتـی مـؤثر       

ترین خـدمت را بـا    بزرگ که ترور کند. این گروهک متعصب، بودند
تـوان گفـت    در حقیقت مـی ، نمود ترورهاي خود به استکبار جهانی

بـراي برداشـتن موانـع فـراروي آمریکـا طراحـی        ترور راهاي  برنامه
دار یـک   که هر کدام از آنها طالیه ترور کردهایی را  شخصیت نموده.

نوع نگاه شهید قرنی به مسائل نظـامی  . اندیشه و تفکر انقالبی بودند
تواند الگو و سرمشق تفکر نظامی  و امنیتی حاکی از آن است که می

انقـالب و پـذیرش شـغل ریاسـت ارتـش در       ۀورود او به عرص. شود
، چـون او اي  مرد باتجربه از هم حالی که ارتش از هم پاشیده بود آن

ایـن  . نشان از اهتمام وي بـه اطاعـت از دسـتورات امـام امـت دارد     
کند  متن استعفا نامه خود نیز بدین مهم اشاره می در شهید بزرگوار

  ؟!  که چرا با آگاهی کامل از وضع ارتش این سمت را پذیرفته است
هایی که توسط این گروهک تـرور شـده یـا     پیرامون شخصیت 

کم و بیش مطالبی منتشر شده یا مستندسازي ، بود ترور شوند قرار
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اساسی این اسـت کـه چـرا پیرامـون ایـن شـهید        سؤال .شده است
سـالمت  « بزرگوار که چندین سند منتشر شده از ساواك حـاکی از 

، »او کنتـرل و مراقبـت مکـرر رژیـم از    « ،»سـاده زیسـتی  « ،»نفس
کمتـر تبلیـغ شـده    ، غیـرت و مردانگـی او دارد  » سوابق مبـارزاتی «

آیا تنها به دلیل این نظامی افسري اطالعاتی اسـت و کسـی   ؟! است
ــدارد ــر ن ــاع از وي، از وضــعیت وي خب ــین از دف  خــودداري محقق

  ؟  نمایند می
جا دارد در آغاز ایـن مطالـب از حجـت االسـالم و المسـلمین      

صفایی نماینده محترم ولی فقیـه و رئـیس دفتـر عمـومی       غالمرضا
این روحـانی  ، اسی ستاد کل نیروهاي مسلح تشکر شودعقیدتی سی

، اسـت  »معلمی وفـادار «صادق و کوشا طبق مشی همیشگی او که 
این روحـانی  ! درس دیگري به نیروهاي مسلح داد که ستودنی است

 پرسابقه در نیروهاي مسلح که شناخت دقیق و صحیحی از آن نیـز 
فرماندهان ارتـش   ،دارد یک تنه به میدان آمد و با ترغیب همکاران
  .  را به دفاع از این بزرگمرد تشویق و ترغیب نمود

دار اموري بـوده  ادعا همواره میدان این روحانی کم نظیر که بی
با برگزاري جلسات متوالی و  ،اند که دیگران از ورود بدان طفره رفته

دفاع از ایـن قهرمـان نیروهـاي مسـلح      فرماندهان را به لزوم ،ممتد
و نام این شهید را زنده کرده و پـس از حیـات پربـار    تشویق نموده 
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هـا  سـال او کـه  . از چهـره وي زدوه اسـت  را زندگی وي گرد غربت 
با مشکالت فراروي نیروهـاي   بوده استنده ولی فقیه در ارتش ینما

دانسـته کـه    حاج آقا صفایی به خوبی می. مسلح آشنایی کامل دارد
ــهورود جــرأت کســی جــز او  ــدارد ب وي کــه از . ایــن مباحــث را ن

محبوبیت کافی در میان اصحاب رسانه برخوردار است و بـه عنـوان   
. کنـد  این کار مـی  مأمورتیمی را  مدیري عاقل و مدبر معروف است

وزارت اطالعات جمهوري اسالمی ایران نیز در یک اقـدام شـجاعانه   
توسط اسنادي از زندگی این شهید را در اختیار محقق معرفی شده 

یج او یـ که موجب دلگرمی محقق و ته دهد قرار می صفایی آقا حاج
دسـت   هاتوان گفت این مجموعه می در حقیقت گردد. بدین کار می

.  انـد کـرده را در اذهان عمومی زنده قرنی  و دوباره به دست هم داده
از اي  اسناد منتشر شده از سازمان امنیت پیرامون وي بخش عمـده 

این افسر اطالعات و اولین امیر شهید را زدود. ایـن  ابهامات زندگی 
اسناد نشان داد که ایـن شـهید چـه مراحلـی را گذرانیـده و علـت       

  ؟!  عاقبت به خیري او چه بوده است
عـذرخواهی   ایشـان  را باید از نو شناخت و از روح مطهـر  قرنی

را باید از نو شناخت زیرا شناخت ما از وي جفـاي بـه او    قرنی. کرد
هم . ایم باید او را از نو شناخت زیرا در باره او قصور کرده. ستبوده ا
شایسـته اسـت همـه کسـانی کـه      ! ایـم  و هـم کـم گفتـه    ایم نگفته
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توانستند غبار غربت را از چهـره ایـن شـهید مظلـوم بزداینـد و       می
در رفتار خود تجدید نظر نموده و مصلحت اندیشـی   ،اند قصور کرده

خود را براي تاریخ بازگو کنند تا رسم هاي  را کنار گذاشته و دانسته
ن آنـان اسـت   شأمردانگی باقی مانده و مردان روزگار آنگونه که در 

ـ . به جامعه معرفی شوند و  راي پاسـخگویی بـه ارواح طبیـه شـهدا    ب
و روح مطهر این  (مد ظله العالی)مقام معظم رهبري، پاسخگویی به مردم

و روح مطهر وي را شـاد  ئه اراشهید ضروري است باز تعریفی از وي 
  .  نماییم
  

روحش شاد و راهش پر رهرو باد   
رزشهاي دفاع مقدس ارتشسازمان حفظ آثار و نشر ا  

سرتیپ دوم ستاد حسن سیفی   
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  مقدمه:  
  ؟چرا قرنی

اي من و بسـیاري  راز دیرباز شخصیت سپهبد محمدولی قرنی ب
ادت بـه  اسالمی و ادبیـات شـه   ریخ و انقالباز همکارانم در حوزه تا

صورت رازي ناگشـوده مانـده بـود. قرنـی بـه عنـوان اولـین شـهید         
برجسته انقالب در روزهاي اول پیـروزي انقـالب اسـالمی و اولـین     

مشـخص از سـوي ایـاالت     کـامالً فرقان که به طـور   گروه تروریسم
شده، هـدف قـرار گرفتـه شـد. در پـی او       هدایت می آمریکامتحده 

استاد شهید مرتضـی مطهـري، قاضـی طباطبـایی، مهـدي      اهللا  آیت
در لیسـت تـرور    1.اي... اهللا خامنـه  عراقی، هاشمی رفسنجانی و آیت

اي بـا   اگـر گـروه فرقـان بـه عنـوان یـک گـروه فرقـه         .قرار داشتند
از  معرفتـی هـاي  در برداشـت و چـپ گرایانـه   هاي متعصـب   اندیشه

                                                
  325و  322ص  یانهاي مذهبیو جر جنبشها ،رسول ،. جعفریان1
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مذهبی کشور که آنها بین هاي متفکر و روشن قرآن، به حذف چهره
ـ   و دانست را مزاحم اهداف خود می بـه عنـوان اقـدام     را انحـذف آن

 چـرا اولـین هـدف خـود را     ،اساسی و استراتژي خود برگزیـده بـود  
قرنی اعالم وجود  لشکرسرنی قرار داده و به واقع با ترور قر لشکرسر

و این اعـالم وجـود همـراه بـا نـوعی همنـوایی بـا جریانـات و          کرد
هاي  در روز طلب و ضد انقالبیون ییجداو سیستی کمارهاي  سازمان

در حـداقل  سـهم   ا وجـود ی و فقدان برخالفبود که  آغازین انقالب
چیـزي کمتـر از همـه     و تصاحب تصرفبه پیروزي انقالب اسالمی 

 مبسوط ایـن مقـال را در   که به طور ،دادند یز انقالب رضایت نمیچ
  .ایم اب آوردهکت

اسـت کـه آثـار     آنچه که مایه تعجب و حیـرت اسـت ایـن    اما 
بیشماري دربـاره جمعـی از شـهیدان برجسـته انقـالب و فـداکار و       

بـه نگـارش    (ره)امـام خمینـی  وفادار متعهد به انقالب اسـالمی و راه  
صـورت گرفتـه    »سکوت مکتوب«درآمد اما تنها کسی که درباره او 

  سپهبد محمدولی قرنی بود. ،بود
و برخـی از  از سپهبد قرنـی جـز نـام یـک خیابـان در تهـران       

به همراه تصویري زیبا و یک یادبود در ایـام سالگشـت   ها شهرستان
آمد. هر چند یک کتاب نیز به نـام   چیزي به میان نمی ،شهادت وي

نجـاتی   غالمرضـا  نیز از سـرهنگ » قرنی لشکرسرماجراي کودتاي «
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و رقالـه مفصـل آقـاي گـاز    مترجمـه  به چاپ رسید که آن هم عیناً 
تلقـی   ه کـه باره بودیی در این آمریکا پرداز و داستان یوسکی محقق

بـا ایـن   غالب بر این است که این قلم متعلق به جناب نجاتی است. 
با توجه به گذشت سالیان طوالنی هیچکدام از مراکز مـرتبط  وجود 

با وقایع انقالب، دفاع مقدس، ارتش جمهـوري اسـالمی اقـدامی در    
  این مسیر به انجام نرسانده بودند.

نگارنده که به سبب مطالعات تاریخی خود مواردي از اطالعات 
به دنبال فرصـت مناسـبی    ،مربوط به شهید قرنی را گردآوري نمود

جهت اجراي این نیت خود بدون توصیه و یا سفارش سازمانی بـوده  
هـاي دفـاع   ر و نشـر ارزش اکه در نهایت با سفارش سازمان حفظ آث

مقدس ارتش و توصیه امیر سرتیپ دوم ستاد حسن سـیفی بـر آن   
شدم تا این مجموعه تحت عنوان اولین امیر اولـین تـرور بـه زیـور     
طبع آمده و حقی هر چند کوچک از ایـن دالور عرصـه دفـاعی بـر     

 ایــندر حــین اســالمی و مــدافعان والیــت عرضــه گــردد. جامعــه 
وص علـل ناگفتـه مانـدن    ها متوجـه چنـد واقعیـت در خصـ     بررسی

  آید.در ذیل میکه  همسایل مربوط به شهید قرنی شد
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  نظامی بودن قرنی
عیـت نظـامی بـودن    اقاولین دلیل عدم توجه به شهید قرنـی و 

ایشان بود. قرنی به خاطر آن که زندگی و شخصیت نظـامی داشـته   
 .کتوم بودن آنان اسـت مبه طور طبیعی اصل در شخصیت نظامیان 

تـوان یـک نظـامی واقعـی را بـه حـرف و        ر کمتر میبه همین خاط
بـه تعبیـر اصـحاب تـاریخ شـفاهی از او       وادار کرد.یادآوري گذشته 

این قشر بر این باورند که کسـی کـه لبـاس مقـدس      خاطره گرفت.
ش خـود در راه اهـداف ملـت خـوی    سربازي را بر تن کرد باید از سر 

بگویـد. او کـه   یست که از خود سـخن  بگذرد. شایسته یک نظامی ن
مده سر خود را در راه اهداف ملی فنا کند زیبنـده نیسـت کـه بـا     آ

 بیان عملکرد خویش به قداست لباس سربازي ضربه زنـد و خـود را  
  مطرح کند.  

  اطالعاتی بودن
قرنی عالوه بر نظامی بودن یک شخصـیت پیچیـده اطالعـاتی    

ـ  زیـرا  جاي تعجب ندارداطالعاتی بودن وي  .استبوده نیز  ی در قرن
و تــرین  ســتاد ارتــش یعنــی بــزرگاداره دوم ریاســت  1334سـال  

 .سازمان اطالعات نظامی ایران را بـر عهـده داشـته اسـت    ترین  مهم
از رئـیس اطالعـات    قطعـاً دوم سـتاد ارتـش    ادارهزمانی که رئـیس  
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ایـن در حـالی بـود کـه هنـوز       تر بوده است. ثرتر و مهمنی مؤرباشه
. نکته استنشده تأسیس ساواك (سازمان امنیت و اطالعات کشور) 

در خور توجه آن کـه بـه علـت حساسـیت خـاص رژیـم پهلـوي و        
، چنین پست مهمی را به هر کسـی  ها ئیآمریکاشخص محمدرضا و 

از اهمیـت فرمانـدهی    قطعاًچرا که اهمیت آن  اند.نمودهواگذار نمی
تر و از قـدرت   تر، حساس یا حتی خود ستاد ارتش نیز مهمنیروها و 

. بـه همـین خـاطر    ه اسـت و قابلیت انعطاف بیشتري برخوردار بـود 
اداره دوم ارتش  شود. پیچیدگی و رازآلودگی زندگی قرنی بیشتر می

ضمن  ظیفه داردکه در اکثر کشورهاي جهان دفتر نمایندگی دارد و
هـاي تعزیـز   کشـورها زمینـه  هاي دفاعی سـایر   رصد نمودن فعالیت

ارتباط مداوم و مؤثر ایران با سایر دول را در زمینـه نظـامی فـراهم    
شـوند کـه   ام مـی وابستگی نظامی نیروهایی اعـز  ،کند. به این دفاتر

اطالعاتی توان برقراري حفظ و تقویت روابط  -عالوه بر شم سیاسی
سـی را بـه   رئیس این اداره باید مفاهیم سیا .نظامی را داشته باشند

طور قطع انتخـاب افـراد   ه خوبی فهمیده و با این وادي آشنا باشد. ب
براي این پست از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت. رئـیس اداره دوم   

ند وزیر خارجـه نیروهـاي خـود را کـه بـه      بایست هماندر ارتش می
کند هدایت و فرمانـدهی نمایـد تـا مقصـود      دیگر کشورها اعزام می

افسران جمعـی   ،سیاسی در کنار نگاه اطالعاتی حاصل شود. نگرش
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اداره دوم ارتــش را افســرانی متبحــر نمــوده کــه از آمــوزش کــافی 
ایـن رکـن کـه مجموعـه دفـاتر      برخوردارند قرنی به عنوان رئـیس  

ــی  ــدهی م ــز اداره و فرمان ــد وابســتگی را نی ــافی نمای ــوزش ک از آم
او را از سایر ، سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و اطالعاتی، امنیتی

ضور او در ایـن  طور قطع حهم قطاران خویش ممتاز کرده است. به 
اي مرموز ساخته که دوست دارد بیشـتر بشـنود تـا    اداره از او چهره

تعلـق دارد کـه پرگـویی یـک      ها در این اداره بر اینآموزشبگوید. 
باید کم و گزیده گفت. باید چیزي گفت که بـر تقویـت    خطر است،
یـت یگـان خـود از    مأموراید و از گویش پیرامون خـود و  روابط بیفز

از دارد. شخصـیت  و بیـان عملکـرد از سـویی دیگـر احتـر      یک سـو 
فرهنگی، لباسی، اجتماعی، اطالعاتی و امنیتی این سـرباز ارتـش از   
او افسري ساخته که براي پیدا کردن چهره حقیقی او باید به اسناد 

اتی دست یافت. دستیابی به اداره دوم، ساواك و دیگر مبادي اطالع
د اسـت و همـین محـدودیت او را    اطالعاتی از ایـن مبـادي محـدو   

  تر نموده است.   مبهم
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  اقدام به کودتا علیه سلطنت
و  اقدام قرنی در مبـارزه علیـه رژیـم پهلـوي در اوج شـکوفایی     

ستاد ارتش سـبب شـد کـه     دوم ادارهسازمانی و مدیریت بر  اعتبار
شدن به قرنی اجتناب ورزند. مخالفان سیاسی او از نزدیک  ،بسیاري

را به عنوان چهره دو جانبه و کسی کـه بـا هـدف نجـات سـلطنت      
. شناسـند  ، مـی علیه دولت دکتر منـوچهر اقبـال زده  دست به اقدام 

دانسـته و اقـدام    ها ئیآمریکاطلبان او را عامل  اي نیز از سلطنت عده
  ی کردند.او را در مسیر منافع ایاالت متحده ارزیاب

نتیجه طبیعی این چندگانگی در طرز تلقی از اقدام قرنی علیـه  
وي را  ها صورت گرفت سبب شـد  ییآمریکاع دولت اقبال که با اطال

ه در کـ خاصه آن  تبدیل نمود.ي ناشناخته و مرموز  به صورت چهره
مــذهبی  ملـی و سـپس   اي از زنـدگی قرنـی وي بـه نیروهــاي    دوره

در اثر این گرایشات و اقداماتش علیه رژیم پهلـوي   یابد.میگرایش 
  د.شومیدستگیر، محاکمه، محکوم و زندانی  دوباره

  هاي ضد انقالب تبلیغات گسترده گروه
 روي کار آمدن قرنی به عنوان اولین رئـیس سـتاد کـل ارتـش    

بـه   (ره)امـام خمینـی  که اتفاقاً در تبعیت از حضرت  ،انقالب اسالمی
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آن و در خـدمت   رفتـار و بدنـه   و اصـالح  شدت حامی حفظ ارتـش 
هـاي   العمـل  همراه بـا عکـس  این انتصابات انقالب درآوردن آن بود. 

مسیر منـافع  هاي سیاسی روبرو شد که به شدت در  بسیار تند گروه
بودند. آنهـا قصـد   خویش درصدد انحالل ارتش و خلع سالح انقالب 

ام ارتـش، آرام آر دست گرفتن سالح به جاي ه ب با در نهایت داشتند
و از طریق قبضۀ بازوي نظـامی   هدجایگزین نیروي نظامی انقالب ش

قرنـی   لشـکر سررا تصاحب نماینـد. در ایـن فرآینـد     انقالب ،انقالب
سیاسـی  هاي  گروه راهبرداین سیاست و  کسی است که به خوبی با
در اختیار گرفته و به هـدایت  قاطعانه را  آشنایی دارد و اتفاقاً ارتش

پردازد. نکته مهم زندگی سیاسی قرنی مبـارزه هوشـمندانه    ر میامو
 طلب و عـدم انعطـاف وي در برابـر آنهـا     نیروهاي تجزیهمهار وي با 

آن را در کردسـتان و   از و بعـد   1357وقتی حوادث سـال   باشد.می
دهـیم بـه خـوبی     آذربایجان غربی مورد مالحظه و مداقّه قـرار مـی  

از ص داده و یدرست انقالب را تشـخ شود که قرنی موضع  روشن می
طلب بـا مواضـع قـاطع و جـدي      در برابر نیروهاي تجزیههمان ابتدا 

اهللا طالقـانی و   در اقناع آیـت ها  دگی کرد. ولی با کامیابی گروهاایست
موج شدید خلع سـالح   ،قرنی لشکرسرمهندس بازرگان در برکناري 

 .غربی آغـاز شـد   و توزیع اسلحه در کردستان و آذربایجانها  پادگان
هـاي   طلبانه گنبد توسط سـازمان چریـک   جنبش تجزیه ،در پی آن
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و این در حالی بـود کـه بـا     یابدمیسازمان  ،هاي کرد فدایی و گروه
آمدن تیمسار ناصر فربد به عنـوان رئـیس سـتاد مشـترك ارتـش،      

نقـش غیرفعـالی در مسـایل دفـاع از تمامیـت      نیروي نظامی کشور 
تیمسار فربـد کـه روابـط بسـیار     انتصاب فاقاً ارضی کشور یافت و ات

از جملـه ژنـرال الکسـاندر هیـگ      آمریکـا نزدیکی با مقامات ارشـد  
فرمانده نیروهاي نـاتو در اروپـا داشـته اسـت بـه هـیچ روي مـورد        

گیرد. بـه عبـارت   نمییی قرار آمریکاهاي چپگراي ضد اعتراض گروه
دشمنانش شـناخت.  قرنی را باید از  ،دیگر به تعبیر زیباي امام امت

ي تجزیه طلب به غبارروبی از چهـره ایـن   ها افشاي ماهیت گروهک
  و او را ممتاز ساخت.   شهید کمک کرد

  شهادت دیگر شهیدان ءتأللو
واقعیتی است کـه در میـان خیـل گسـترده فـداکاران معتقـد       

زنـان و   ،که به صف شهدا پیوستند (ره)امام خمینیانقالب اسالمی و 
مردان بسیاري تبدیل بـه الگوهـاي مقاومـت در انقـالب اسـالمی و      

تر در میـان   دفاع مقدس شدند و این الگوها به خاطر حضور ملموس
مردم و نیروهاي انقالب، و یا به خاطر آثار قلمـی و علمـی و یـا بـه     

بـیش از دیگـران    خویش، صنفان هم  خاطر توجه ویژه دوستان و یا
  اند. واقع شده ویژه مورد اعتناي
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هاي قلمی خویش همیشه سعی کـرده   نگارنده در طول فعالیت
است تا به زندگی شهدایی بپـردازد کـه کمتـر مـورد توجـه دیگـر       

ن انگارش مجموعه هفت جلـدي فرمانـده   .اند واقع شدهنویسندگان 
غربـی و زنجـان و اردبیـل و     شهید هفت استان آذربایجان شرقی و

نامـه   زنـدگی  .از این دست بوده اسـت  1گلستانمازندران و گیالن و 
چنـد   به اسـتثناي «این مجموعه آثار تألیف فرماندهانی که تا زمان 

واقـع شـده    ،انگکمتر مورد توجـه جـدي نویسـند   » شهید معروف
  بودند.

بـانی   کـه  2اندرزگو نامه شهید سیدعلی اهتمام به نوشتن زندگی
 اسالم«اثر  ،شد چند پژوهش جدي درباره زندگی آن شهید بزرگوار

ــی ــر گرای ــرایش    3»در مص ــه گ ــی آن ب ــاه ایران ــا نگ ــابی ب ــز کت نی
گرایانه در مصر و ماجراي تـرور انورسـادات و رئـیس جمهـور      اسالم

و قضایاي مربوط بـه   اقد قرارداد کمپ دیوید با رژیم صهیونیستیع
مؤیـد ایـن    این حادثـه  ياسالمبولی و دیگر اعضا خالد گروه شهید

این در زمـانی بـه وقـوع پیوسـت کـه نویسـندگان        .بوده استنکته 

                                                
 1382تهران / هاي تاریخ اردبیل، مازندران و.../ نشرشاهد/ فرهنگنامه جاودانهتوکلی،یعقوب، . 1
  1383سسه مطالعات تاریخ معاصر/ ؤداربردوش/ تهران/ متوکلی، یعقوب، . 2
 1374گرایی در مصر/ تهران/ نشر حدیث /  اسالم توکلی، یعقوب، .3
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 بـه شـدت درصـدد تخریـب چهـره      3مصري 2ییآمریکاو  1فرانسوي
اي که در زمان خود سـمبل   واقعه .بودند 4میانهگرایان در خاور اسالم

رارداد کمـپ دیویـد و پـذیرش رژیـم     خشم جهـان اسـالم علیـه قـ    
  فلسطین بوده است.اشغال مشروعیت  يو امضا صهیونیستی

  چرایی این تحقیق
 بـه نگـارش دربـاره    مـدتی عالقمنـد   بر وفق آنچه بیان گردیـد 

فرصـت الزم بـراي ایـن مهـم     امـا   ،ام قرنی بـوده زندگی محمد ولی 
تا اینکه در جریان نگارش اثر دوست عزیـزم جنـاب   . مدآنمی فراهم

سـیاق   برخالف .آقاي نوروزي درباره زندگی شهید قرنی قرار گرفتم
قرنـی  ام فرستادم که اطالعات قابل تـوجهی دربـاره   ایشان پیغبراي 

و  هــیچ منّــت حاضـرم بــی دارم و یهــایدیــدگاه .ام گـردآوري کــرده 
ن همکـاري  آشان قرار دهم که ثمـره  داشتی همه را در اختیار چشم
ه اطالعات و همچنین ایجاد ارتباط با مراکـز پـژوهش دیگـر    ئدر ارا

سازي الزم براي انجام این تحقیق بـوده   براي ایشان در جهت زمینه

                                                
 1367. کپل ژیل، پیامبر و فرعون، ترجمه حمید احمدي، تهران، کیهان، 1
  1365، تهران، کیهان، رایر، جنبشهاي اسالمی معاصر، حمید احمديه. دکماجیان 2
  و همچنین رك.به 1990محمود، عادل، قنابل ومصاهف، قاهره . 3
   1991محمود، عادل، اغتبال الرئیس، بیروت. 4
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که ایشان در مقدمه کتـاب خـویش بـه آن بـه طـور کامـل اشـاره        
  اند. کرده

پس از انتشار اثر، سـاختار کتـاب را در قالـب ثبـت خـاطرات      
ه قرنی دیدم که در جـاي خـود در   اي اسناد مربوط ب دوستان و پاره
چرا که گام اول برداشته شد که از این جهت بسیار  ،خور تقدیر بود

خوشحال بودم اما زوایاي دیگري از تاریخ زندگی قرنی کـه مقـاطع   
د و نگارنـده  اصلی مورد توجه اینجانب بـود در ایـن اثـر نیامـده بـو     

فزود. تا اینکـه  قناع بر اشتیاق من اااین عدم  سختگیر را قانع نکرد.
یگـري را کـه در زنـدگی شـهید     تصمیم گرفتم زوایـاي د  نهایت در

تاریخی حیات ایشان را که به نظر نگارنده مـورد   هاي دوره قرنی در
االت بسیاري را نیز در برداشت، مورد بررسـی  ؤتوجه واقع نشده و س

  قرار دهم.
با این اعتقاد که آثـار مشـابه دربـاره یـک شخصـیت یـا یـک         

نه تنها پژوهشی موازي و تکراري نیست بلکـه آثـار مشـابه     موضوع
سـبب کشـف    ،همـین  خواهند بود.مکمل یکدیگر و منقح همدیگر 

  خواهد شد.نیز حقایق بیشتر تاریخی و سیاسی دوره معاصر 
هـاي سیاسـی    نگارنده در این اثر کوشید تا بـا معرفـی جریـان   

شکل گرفته در میـان نیروهـاي نظـامی در ایـران بعـد از شـهریور       
گیري نیروهاي حامی فـداکار متقاعـد، متوقـع و     روند فاصله 1320
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تا  با این شیوهنماید.  بییناالمکان ت را حتیمجبور حاکمیت پهلوي 
 .نان از رژیم پهلوي نور شـمعی را بیفـروزد  آیی جداحدودي بر علل 

هـا   از حاکمیت پهلويیی قرنی جدانگارنده به چگونگی عالوه بر این 
ــد     ــی رون ــه بررس ــوده و ب ــام نم ــه ت ــداتوج ــج ارض یی وي و تع

منانه وي اشارات درخوري بنمایـد  سیاستمدارانه و سپس مبارزه مؤ
 و عالوه بر این نگارنده با بررسی پدیده تروریسم در ایران به تجزیـه 

و در  قرنـی  لشـکر سربـه   فرقـان  تروریستیگروه تحلیل علل توجه 
  در اولین روزهاي انقالب پرداخته است. دستور قرار گرفتن ترور وي

بررسی و تجزیـه و تحلیـل چهـل و سـه روز حضـور در سـتاد       
یی که بـه  ها و عملکرد وي و مخالفت ارتش انقالب اسالمی مشترك

شد که اتفاقاً با اعتنـا بـه نقـل آراء     طور آشکار و صریح علیه وي می
ایم که در پی آن اهمیـت حضـور    ترین دشمنان وي پرداخته دشمن

پـرداختن  که شود. اعتقاد بر این است  شکار میآقرنی بیش از پیش 
ــه    ــالب اســالمی و تجزی ــه انق ــده تروریســم علی ــه پدی ــل و ب تحلی

در عملیات تروریسـتی بـه خـوبی نشـان      هاي مورد هدف شخصیت
دهنده کانون توجه تهاجم دشمنان کشور ایـران و انقـالب اسـالمی    

  است.
اگر بخواهیم براي تروریسم ضد انقالبی و ضد مردمی در ایـران  

شـود کـه    خط سیر تاریخی ترسـیم نمـائیم بـه خـوبی روشـن مـی      
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ویـت  هاي پرتحرك دفاع و اندیشه و مـدیریت در ایـران از اول   کانون
اند. به عبارتی بهترین چهره از مدافعان  اهداف تروریستی قرار گرفته

تین و فداکار کشور هماننـد شـهید قرنـی و صیادشـیرازي و در     سار
اهللا مطهري و اسـتاد شـهید مفـتح و     آیت حوزه اندیشه استاد شهید 

اهللا بهشـتی و شـهید رجـایی و بـاهنر      در حوزه مدیریت شهید آیت
هاي متعدد  هاي تروریستی در ایران در دوره ستراتژياند. البته ا بوده

متفاوت بوده چرا که زمانی تروریسم کور خیابانی با هدف زدن سـر  
هاي نظام و انقالب اسالمی نیـز صـورت گرفـت و بسـیاري از      شاخه

اي انقالب را نظیر ائمـه جمعـه    منطقه انیروهاي عالم فرزانه و با تقو
سـبه  وحانیان و ارتشیان و حتی کشهید و پاسداران و بسیجیان و ر

ترور شهید سپهبد قرنـی و   و معلمان را هدف قرار داد. با این وجود،
استاد شهید مرتضی مطهري به عنوان دو کانون برجسته و نیرومند 

ناشدنی مدیریت دفاع انقالبی و مدیریت اندیشه انقـالب در   و جبران
هـدایت شـده   اولین روزهاي پیروزي انقالب اسالمی هدف تروریسم 

اند. مـا در ایـن اثـر تـالش خـواهیم کـرد تـا زوایـایی از          قرار گرفته
واقعیات و حقایق پیرامون این دوره حساس تاریخی ایران را تجزیه 

  و تحلیل و تبیین نمائیم.
هـاي درگیـري   هاي انجام شـده کـانون  عملیات، هانوع فعالیت
تجزیــه و تحلیــل آمــاري از   مــورد اغتشــاش، يهــا بحــران، مکــان
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جانبازان و آزادگان حکایت از این مهم دارد که دشمن در ، شهیدان
نظر دارد این نظریه را اثبات کند که اداره یک نظام با مبناي دینـی  

از دیــن بــاوران گرفتــه تــا ، امکــان نــدارد. بــراي تحقــق ایــن امــر
دمـی  سیاستمداران، نظامیان و نیروهاي امنیتی و حتی نیروهاي مر

این موضوع قـدم برداشـته یـا قلمـی زده و اثـري       که در راه تحقق
توان مدیریتی خود را هزینه نمایند هـدف اصـلی اسـتکبار    ، آفریده

شهید گرانقدر که پـس از انقـالب اسـالمی     219000خواهد بود. از 
دهـد کـه   نشـان مـی   ،ایران در راه تحقق این هدف هزینـه گردیـد  

کنند حکومت دینی با محوریت والیـت  اي این که اثبات رایرانیان ب
فقیه پاسخگوي نیاز جامعـه کنـونی و عصـر حاضـر اسـت، تنهـا از       

و ضـدانقالب   ي با اشراررشهید در درگی 201000 شهید ، 219000
انـد. ایـن آمـار    تقدیم انقـالب نمـوده   ،معاندهاي و ترور توسط گروه

کمر همت نشان از این دارد که نه تنها استکبار جهانی و رژیم بعث 
بسته تا ایران اسالمی با قـانون خـدایی اداره نشـود کـه یـک دهـم       
شهداي این سرزمین را طرفـداران داخلـی آنـان بـا هـدایت سـتاد       

نفـر   16000شهید باقیمانـده   172000از  .اند بانی نمودهرخارجی ق
نفـر یـک    230اند تا جایی کـه بـه ازاي هـر    در بمباران شهید شده

زن شـهیده   6400دس شده است. وجود هدف مق شهید تقدیم این
در کنار مردان سرفراز نشان از این مهم دارد که اثبات ایـن نظریـه   
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هزینـه  . نتواند به عنـوان الگـوي مـدیریتی مطـرح شـود     که این می
آید این خط سـرخ  داشتند که فقط از ایرانیان برمی سنگینی در پی

 219000ا اهـدائی  با شهادت قرنی با ترور ناجوانمردانه از او آغاز و ب
  .  شهید هنوز ادامه دارد

 نفر یک شهید رتبه اول، 144در این میان اصفهان به ازاي هر 
دوم و سمنان بـه ازاي هـر    هنفر یک شهید رتب 148قم به ازاي هر  

نفر یک شهید در رتبـه سـوم قـرار دارنـد شـایان ذکـر اسـت         155
برابر نـرم جامعـه شـهید داره کـه قابـل تأمـل        10جامعه روحانیت 

لیسـت گروهـک فرقـان تـا      رأسوجود آیت اهللا مطهـري در  . است
شان از این واقعیت دارد که امنیت و فرهنگی آخرین شهید روحانی

دف نهایی استکبار بوده و بزرگان این دو خطه بایـد  هاین سرزمین 
با فداکاري و از خودگذشتگی پرچمی را که از دستان قرنی افتـاد و  
در دستان صیاد قـرار گرفـت برداشـته و پـرچم شـهید مطهـري را       

 ،بردارد تا این خط سـرخ شـهادت پایـدار و اسـتوار     دیگريروحانی 
  قابلیت نیروهاي خط شکن خود را اثبات کند.
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  زندگی قرنینگاهی به 
ش و در هفتمــین ســال پیــروزي نهضــت     1292در ســال 

هـاي خـونین    مشروطیت هنگـامی کـه شـهر تهـران در کشـمکش     
در  هاي متعدد سیاسـی و حکومـت   د و گروهمشروطیت فرو رفته بو

اي از شـهر تهـران    دیگر بودنـد، در گوشـه  یکـ ک ل خونین با یـ جدا
 به دنیا آورد که او را محمدآقا خان قرنی فرزند پسري  همسر میرزا

هـران  ت آن روزگـار  خان نامیدند. پدرش که از مدیران مخـابرات ولی
خان به شیراز اعزام شد. محمدولی خانبه هنگام طفولیت ولیو بود 
گذراند. پـس از انتقـال   شیراز » بهار گل«ره ابتدایی را در دبستان دو

آقا خان در آباده بیمار شد و در همانجا از  ،به تهران هنگام بازگشت
سال در  دنبال آن مادر محمدولی خان مجبور شد یکه دنیا رفت. ب

در دبیرسـتان امیرکبیـر و    1304اصفهان بمانـد. ولـی خـان سـال     
سپس دبیرستان نظام تهران تحصـیالت را پـی گرفـت و بـه سـال      

  گرفت.نظام  از دبیرستان ش دیپلم نظامی خود را 1308
ــدارك و رتبــه    م ــان حســب م ــدولی خ ــدي موجــود   حم بن
خوان و منظم بوده است. در یک سـند باقیمانـده   آموزي درس دانش

نامــه دوره هفـتم تحصـیلی مدرسـه نظـام و تصـدیق     از پایـان دوره  
 يش کـه بـا امضـا    1309تحصیالت متوسـطه در تـاریخ اول مهـر    
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بـین  کفیل وزیر فرهنگ است با معدل پانزده و نود و پنج صـدم در  
  سی و پنج نفر رتبه دوم را دارا شد.

بـه عضـویت ارتـش     1309محمدولی خان، تاریخ اول مهرمـاه  
درآمد و در مدرسه کل نظام که همـان دانشـکده افسـري بـود بـه      
تحصیل در رشته صاحب منصبی نظام توپخانه پرداخـت. در اولـین   

  تصدیقنامه نظامی وي چنین آمده است.
 1292آقـا خـان کـه در تـاریخ      اخان قرنی ولد میـرز چون ولی«

شمسی متولد شده اسـت دوره مدرسـه صـاحب منصـبی نظـام را بـه       
ـ    پایان رسانیده و از عهده امتحانات فارغ موجـب  ه التحصـیلی برآمـده ب

) قانون ترفیعـات قشـون شاهنشـاهی لیاقـت نیـل بـه درجـه        1ماده (
نامـه  بـه اعطـاي ایـن تصـدیق     بنـابراین  .نایب دومی را دارا شده است

نامـه  گردد. طبق ورقه نمرات منضـمه بـه تصـدیق    مفتخر و مباهی می
صـدم اسـت و بـین هفـت نفـر       68/17رالیه معدل کـل نمـرات مشـا   

  »باشد. شاگرد صنف خود رتبه سوم را دارا می
خـان نفـر دوم    دهد که ولـی  اما لیست نمرات موجود نشان می

بـه   هـاي وابسـته   بوده است ولی مصطفی بهارمست را که از خانواده
خان قرنـی را   دوم و ولیرتبه بوده  91/15دربار بود که معدلش هم 

  سوم اعالم کردند.رتبه 
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و  نایـل آمـد  درجه ستوان دومـی  به  1/1/1311قرنی در تاریخ 
پـس از چهـار سـال دیگـر در      ستوانیکم شـد.  1/1/1314تاریخ  در

نیـز   1322و در سـال   مفتخـر به درجـه سـروانی    1/1/1318تاریخ 
  یافت.ارتقاء دي رتبه سرگر

سال  دري که قرنی در آن مشغول به خدمت بود لشکرفرمانده 
ن پ  در تعرفـه در گزینش نظریاتی که درباره او براي ارتش  1324

  :  نموده استمرقوم تنظیم نمود. درباره او چنین وي  2
  . خیلی خوب.. .عزم اراده تسلط و اعتماد به نفس«

. غیـر جنگـی   . .غیرجنگیهاي مستقل جنگی یا  یتمأمورانجام 
گیـرد: بسـیار    خیلی خوب. جنگی آزمایش نشده چگونه تصمیم می

  خوب  
  خونسردي و رشادت: خونسرد است

  قدرت انضباط و نفوذ امر و رفتار نسبت به مرئوسین: خیلی خوب  
ــی    ــاي اداري: خیل ــادات در کاره ــدهی و انتق ــت و ارزش فرمان لیاق

  خوب  
  خیلی خوبمهارت در تیراندازي و سواري: 
  احساسات و عقاید: خیلی خوب

هاي خـارج و اعتیـادات: خیلـی خـوب و اعتیـاد       رفتار و معاشرت
  ندارد.
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  و عالقه به کار: خیلی خوب حمیت
میزان اعتماد بـه صـداقت و عالیـات ایـن افسـر در حفـظ اسـرار        
ارتش و مسایل مالی: صدیق است و در مسـائل مـالی آزمـایش نشـده     

  است.
و تـوبیخ:  ات تـذکر  تـأثیر به حیثیت ارتـش و  اندازه عالقمندي 

  ثر است.عالقمند و تذکر در او مؤ
  اطاعت و موارد تزلزل: خوب و تزلزلی مشاهده نشده است.

  اندازه و قوه ابتکار... خوب
کــدام یــک از جرایــد داخلــی یــا خــارجی را آبونــه و بررســی  

  کند... مجالت داخلی می
  »1ی خوبآداب و معاشرت دقت در تمیزي لباس... خیل

سروان قرنی پس از دوره دانشکده افسـري مـدتی دوره سـتاد    
ــه     ــرنامه اطالعی ــس از آن دوره س ــد و پ ــگ را گذران ــگاه جن دانش

  (اطالعات) دانشگاه جنگ را طی نمود.
وي با طی مراتب فرماندهی از فرمانـدهی دسـته و گروهـان، بـه     

توپخانه منصـوب شـد. پـس     4هنگ  2سمت کفیل فرماندهی گردان 

                                                
پرسنل محمد ولی  2تعرفه ن پ ـ پرونده کارگزینی  1324. خالصه نظریات فرمانده به سال 1

 492قرنی، ص هایی از زندگی سپهبد  ـ نوروزي فرسنگی، احمد، ناگفتهقرنی 
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رعهـده گرفـت و سـپس بـه     کوتاه را ب 105ی فرماندهی گردان مدتاز 
  ریاست رکن سوم ستاد مرکز آمادگاه تعلیماتی منصوب شد.

سـمت بعـدي سـرگرد قرنـی      2 لشکرفرماندهی پارك توپخانه 
قرنـی   سـرگرد شد.  2 لشکربود و پس از آن رئیس رکن سوم ستاد 

نیـز رئـیس   مرکز منصوب و مدتی  2 لشکراین بار به سمت بازرسی 
  .گردیدمرکز  2 لشکرستاد 

معاون دوم اداره سررشته داري ارتـش دیگـر سـمتی بـود کـه      
ملی شـدن صـنعت نفـت بـر عهـده      آغـاز هاي نهضت  قرنی در سال

از طرف شخص دکتر مصـدق بـه فرمانـدهی     1331داشت در سال 
 1332مـرداد   28تیپ مستقل رشت منصوب و به هنگـام کودتـاي   

دانسـته  یـپ مسـتقل رشـت را بـر عهـده      قرنی فرماندهی ت تیپسر
  .1است

                                                
درجه سرتیپ دومی قبل از انقالب وجود نداشته است و پس از درجه سرهنگی به  1

  اند .آمدهدرجه سرتیپی نایل می
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  مرداد 28قرنی و کوتاي 
گـیالن  قرنی در رشت فرمانده تیپ مسـتقل  سرتیپ زمانی که 

مرداد در تهران به وقوع پیوست. حـداکثر چیـزي    28کودتاي  ،بود
ترین مخالفان قرنـی دربـاره همکـاري قرنـی بـا ارتـش و        که جدي

جمع کردن مجسمه داغـون شـده شـاه در     ،اند اصحاب کودتا آورده
بعد از پیروزي کودتـا و بـردن آن بـه پادگـان بـه عنـوان فرمانـده        

در  1بـوده اسـت  منصوب دکتر مصدق در رشت فرمانده تیپ گیالن 
گرایـان و   کـدام از ملـی   مرداد هیچ 28مرداد تا  25شرایط کودتاي 

 حتی خود دکتر مصدق نیز علیه محمدرضا پهلوي سخنی به میـان 
هـا   اي هاي شاه عمدتاً به تـوده  نیاوردند و حتی پائین آوردن مجسمه

ها منسوب است و تنها مخالف جدي شاه در این فاصـله   نفتی و توده
دکتر سیدحسین فاطمی بود کـه دولـت دکتـر مصـدق بـه شـدت       

اند  حضرت که به رم رفتهنظرات وي را رد کرد و اعالم کرد که اعلی
کشور و تـاج و تخـت خـود برگردنـد. هـیچ      (فرار کرده بود) باید به 

گرایان مبنـی بـر عـدم     اراده روشنی حتی از سوي مشهورترین ملی
بازگشت شاه نبوده است. حال نهایت عمل فرمانـده یـک پادگـان و    

مجسمه تخریب شـده شـاه بـه پادگـان     تیپ نظامی بازگشت دادن 
                                                

  10، ص 58. امید ایران، فروردین 1
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 افسري فرمانده تیپ مستقل اسـت ، کشور کودتا شدهدر  .بوده است
در . بودند و قرار است شاه برگـردد  آنموفق طرفدار  کودتاچیانِکه 

یت این فرمانـده تیـپ   مأمورچنین شرایطی مجسمه شاه در حیطه 
حداقل انتظار حکومت از ایـن   ،با وضعیت موجودو شود تخریب می

گردانـد و  اگر این فرمانـده مجسـمه را بـر نمـی     .فرمانده خواهد بود
اي مخالفان او که وي را بـه چهـره   ،شدموضوع به مرکز گزارش می

العملـی نشـان   گونه برخورد کـرده و چـه عکـس   چشناسند ملی می
در هنگام کودتا در سایر نقاط کشور چه اتفاقی افتـاده و  دادند؟!  می

بـه طـور قطـع پیـروزي را تبریـک       ؟اندفرماندهان صحنه چه کرده
عملـی از قرنـی   آیا چنـین  اند  گفته و موفقیت آنان را خواستار شده

  سرزده است و اقدامی در حمایت کودتا گران صورت داده است؟!
ــه همــین خــاطر عمــده چهــره   ــه ســازمان   ب هــاي وابســته ب

ن در این خصـوص  هاي فدایی خلق و حزب دمکرات کردستا چریک
ان ریاست قرنی بـر سـتاد ارتـش مطـرح     ادعاهاي مختلفی را که زم

شـمنان قرنـی کـه بـه     تـرین د  اند در همین حد است و جـدي  کرده
توانسـتند و یـا    چیزي کمتر از نیستی او راضی نبودند چنانچـه مـی  

داشتند بـراي عـزل قرنـی کـه برایشـان       گزارشی را درباره قرنی می
ــی  ــت رو م ــت داش ــیار اهمی ــاقی    بس ــزي ب ــی چی ــد و از قرن کردن

ها قصد دارند که هاي فدایی خلق و کمونیستچریک گذاشتند. نمی
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ن مجسمه شاه خـود را مطـرح کننـد. غافـل از     با طرح پایین کشید
کرد جدي عمل می مسألهنمود و در این اینکه اگر قرنی دخالت می

تخریب مجسمه ممکـن نبـود. عـدم حضـور نیروهـاي تابعـه او در       
میدان یاد شده را نقطه قوت خود ارزیابی کرده و غافل از این نکتـه  

آن سـهیم   اند که عدم دخالت تیپ رشـت در امـور در تخریـب   شده
  باشد.بوده و این نقطه قوت قرنی می

 ارتش مدو ادارهبه ریاست  1332سرتیپ قرنی در اول مهر ماه 
تردیدي نیسـت کـه قرنـی در ایـن دوره بـه دسـتگاه        .منصوب شد

نزدیـک شـده بـود. بـراي اینکـه       هـا  ییآمریکـا سلطنت و همچنین 
یم الزم جایگاه قرنی در این دوره و شرایط ارتش را بهتر توضیح ده

  هاي سیاسی مختلف درون ارتش را تبیین نمائیم. است جریان
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هاي سیاسی شکل گرفته در ارتش ایران در بعـد از   جریان
  1320شهریور 

  

هــاي اســتقرایی مــا از تــاریخ معاصــر ایــران و تحــوالت  بررســی
سیاسی و به تبع آن نیروهاي سیاسی شکل گرفته در ارتش بـه چنـد   

بـا سـقوط رضـاخان و فـرار و     چـرا کـه    ،شوندجناح اصلی تقسیم می
نیروهاي سیاسی مختلف در کشـور سـر    ،تبعید وي به جزیره موریس

ـ دا ، شوروي و انگلیس هـم آمریکاسه ابرقدرت  .برآوردند م بـه دنبـال   ئ
سازماندهی و بازسازي نیروهاي سیاسـی متمایـل بـه خـود در داخـل      

  ند از:  ارتهاي شکل گرفته درون ارتش عباجریان .بودندایران 
 لشـکر سرجناح آنگلوفیـل بـه رهبـري سیدضـیاءالدین طباطبـایی و       -1

  ارفع  
هاي خود  ها که تا زمان حضور رضاخان عمده سیاستانگلیسی

هـاي مشـهور انگلوفیـل     را از طریق اردشیر جی و رضاخان و چهـره 
الدولـه در   صـارم (اکبرخـان)  نظیر میرزاکریم خان رشتی در گیالن 

الملک علم در  شوکت (امیر) قراگوزلو در همدان(ناصرخان) اصفهان 
 )،محمدعلی فروغـی (در شیراز  يالملک شیراز قوام(وثوق)  خراسان
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با وقوع جنـگ   .1گرفتند منصورالملک و محمود جم در مرکز پی می
ان و فروپاشی ساختار قدرت مبتنی بر حاکمیت دیکتـاتوري رضـاخ  

در ساختار جدیـدي از قـدرت   تأسیس به ناچار مجبور شدند به فکر 
 جدیـدي را جـایگزین الیگارشـی   داخل ایـران بیفتنـد و نیروهـاي    

سی به وجـود آمـد و   چرا که فضاي باز سیا .جانی سابق بنمایند خان
گذاري جـدي  تأثیرخان دیگر زمینه عرض اندام و در پی سقوط رضا

بـه همـین خـاطر بـه فکـر       .دهـد  هاي سابق را نمـی  براي شخصیت
  ند.افتادیاسی و ساختاردهی جدید درون ارتش حزب ستأسیس 
که در این زمان در فلسـطین  را سیدضیاءالدین طباطبایی  آنان

ب متـوطن در  رثروتمندان ع ها وفئودال به کار داللی خرید زمین از
ترات  با اعزام مستر .احضار کردند غال داشتتاروپا براي یهودیان اش

 ،نیز با سر و صداي بسیار زیاد ءاو را به ایران فرا خواندند و سیدضیا
به عنوان یـک مخـالف رضـا شـاه و تبعیـدي وي       »مخالف خوانی«
  کرد.تأسیس را » حزب اراده ملی«

ایـن حـزب سـعی کـرد     تأسـیس  سید ضیاءالدین طباطبایی با 
هاي مشـهور   از غیر خانوادهبه ویژه نیروهاي متمایل به انگلستان را 

  جذب حزب اراده ملی نماید.

                                                
 287ص  1370ظهور و سقوط سلطنت پهلوي جلد اول انتشارات اطالعات تهران  ،حسین، . فردوست1
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از طریق چهره معـروف   ها انگلیسی ،این حزب سیاسیدر کنار 
حـزب  تأسـیس  حسن ارفع بـا   لشکرسرتحت حمایت خویش یعنی 

در میـان  ارفـع   لشکرسرباند  .سازماندهی نظامیان پرداختند آریا به
 لشـکر سرهاي مشهوري چون  چهره منسجم بود. باند نسبتاًنظامیان 

متفکـر ایـن جمـع     مغزسرهنگ حسن اخوي (که  ،اهللا زاهدي فضل
سـرهنگ حسـین منـوچهري (بهـرام      ،سرتیپ دیهیمی )بوده است

سـرهنگ   ،)، فرمانده نیـروي زمینـی ارتـش و سـتاد مشـترك     آریانا
اهللا  ، نعمـت و رئـیس شـهربانی بعـدي)    2(رئیس رکن محسن مبصر

د را ضـ و معت (فرمانده محافظان شاه و رئیس ساواك بعدي) نصیري
خصه اصـلی ایـن جمـع حمایـت از     به دور خود جمع کرده بود. مش

منافع انگلستان و دفاع از محمدرضا پهلوي و تـالش بـراي حفـظ و    
نام عده دیگري نیـز در   1هاي سیاسی و نظامی خود بود. ارتقاء پست

 بعـداً اکبـر ضـرغام (   سـرگرد علـی   :نـد از اه عبـارت کاین میان آمده 
 .نویسی و جمعـی دیگـر بودنـد   سرگرد مخبر) بعدي و وزیر لشکرسر

برنامه حزب آریا که با تصویب محمدرضا پهلـوي ایجـاد شـده بـود     
ظاهراً مبارزه با حزب توده بـود ولـی ارفـع و یـاران او معرفـی جـز       

آن ریاست ستاد ارتـش بـود   ترین  هاي کلیدي که مهم اشغال پست

                                                
 141ص  فدیست .1
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آرا  رزم لشـکر سربا ارفع  لشکرسر نداشتند و این در شرایطی بود که
ه بود و رقابت آنان بر سـر اشـغال پسـت    رقابت تنگاتنگی ایجاد کرد

درون ارتـش و در  بنـدي   منجر به ایجـاد دسـته   ارتش ریاست ستاد
نهایت موجب تضعیف ارتش و تقویت بیشتر سازمان نظـامی حـزب   

  1توده شده بود.
  آراء رزم لشکرسرالسلطنه و  وفیل به رهبري قوامک. جناح امری2

السـلطنه را   قـوام احمـد  زیر پر و بال  ها ئیآمریکااز سوي دیگر 
گرفتند و با کمـک بـه وي حـزب     هخان منزوي بوداضر دوره ردکه 

السلطنه  هایی که در اطراف قوام طیفدمکرات را سازماندهی کردند. 
گرد هم آمده بودند به طور طبیعی احساس رقابت شدیدي بـا بانـد   

دیگر کـ آنگلوفیل حاکم داشتند و طبیعی بود که در مسیر رقابت با ی
  افشاگري علیه یکدیگر دست زنند. به

ــوام  ــراف ق ــه اط ــانی ک ــد  کس ــرد آمدن ــلطنه گ ــلی از  ،الس نس
و  هـا  ییآمریکـا سیاستمداران را تشکیل دادند که با وجود قرابت بـا  

 .ها دچـار مشـکالتی بودنـد   به نوعی با دربار و پهلوي دربار بعضاً نیز
بسـیاري  امـا   ،هایی را براي مدیریت امور پیدا کردند هر چند فرصت

کم به نوعی تحت فشار قـرار گرفتنـد   از آنها توسط باند انگلیسی حا

                                                
 48ص  2بیست ساله ج  ،حسین ،مکی .1
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حسن ارسنجانی، و خسرو قشقایی بتوان نـام  توان از که از اینان می
  .  برد

تر نیـز   ها با نسل دیگري از سیاستمداران جوانئیآمریکاالبته  
گـرد  » اداره اصل چهـار «به تفاطی و تعامل پرداختند که آنها را در 

هـاي   بعدها سکاندار سیاستتر جواناین سیاسیون  .آورده بودند هم
شدند که از این دسـته   آمریکاقتصادي و اجتماعی مطابق تمایالت ا

از حسـنعلی منصـور، جمشـید آموزگـار، اردشـیر زاهـدي،        توان می
  .نام برد. را . .و خسرو هدایت

ئی بـه نظامیـان نیـز    آمریکادر کنار این گروه از سیاستمداران 
 لشـکر سر آمریکـا گروه نظامیان متمایـل بـه    رأسدر  .نزدیک شدند
با معلومـات   ،جدي و خشن ،افسري منضبط . اوآرا بود حاجعلی رزم
ستاد ارتش و ریاست که براي رسیدن به مقام  بود طلب و بسیار جاه

  وزیري از هیچ چیزي رویگردان نبود. نخست
بسـیار مـورد سـتایش     ،آرا به علت انضباط و جدیت در کار رزم

بعد از جنگ جهانی دوم  ها ئیآمریکااز آنجایی که  .همقطارانش بود
هاي دولت انگلستان در بسیاري از نقاط به  و ضعف عمومی سیاست

اسـتعماري دولـت    به جاي مانـده از سیاسـت   اثمیرطور طبیعی و 
سـب در  امن» آلترنـاتیو «به دنبـال یـک    ،بودندفخیمه بریتانیا شده 

ـ رورت تغییر سلطنت و یا ساختار سیاسی در ایـران بود صورت ض د ن
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 آرا رزم لشـکر سرتا زمان نهضت ملی شدن صنعت نفت  تاسران در آ
ه بـه طـور   آرا کـ  از سـوي دیگـر رزم   .براي آنان بهترین گزینـه بـود  

ارفع ریاست سـتاد ارتـش را    لشکرسروار با  اي رقابت متناوب و دوره
ستاد ارتش که اداره اداره دوم توانست با تقویت  ،گرفت بر عهده می

ی خود را به همه تیسیطره اطالعاتی و امن عمالً، اطالعات ارتش بود
جمع قابـل تـوجهی از    آرا در زمان رزمگسترش دهد تا جائی که جا 

به همین خاطر ترور بهمـن   .افسران اطالعاتی به دور او جمع شدند
 لشـکر سربا همکاري و یا  آرا ممحمدرضا پهلوي را به رز 1327سال 

در شـرایطی کـه انگلسـتان و     انـد. با حزب توده نسـبت داده  آرا رزم
محمدرضـا و   ،براي مبارزه با نهضت ملی شدن صـنعت نفـت   آمریکا
دنـد تـا بـا روي کـار     وزیرانش را ناتوان دیدنـد درصـدد برآم   نخست

ملی صنعت نفـت را   جنبش ،وزیر نظامی نیرومندآوردن یک نخست
آرا بـه نخسـت    رزم لشـکر سر ،همـین اسـاس   کوب نمایند که برسر

  .وزیري انتخاب گردید
و  آمریکـا با همـاهنگی   آرا روي کار آمدن رزمشایان ذکر است، 

آغـاز یـک   . این انتصاب اتفاق افتاد ها مساعد شورويانگلیس و نظر 
بـود.  ارتش تر شدن  حرکت جدید در بین نظامیان به سمت سیاسی

اهللا کاشـانی و جبهـه ملـی و    تصمیم مشترك آیت با آرا هر چند رزم
گلوله استاد خلیل طهماسبی نتوانست به حیـات  فدائیان اسالم و با 
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و انگلسـتان و رسـیدن بـه     آمریکاسیاسی خود در خدمت به منافع 
و بعـد از   شـانزدهم مطامع خود ادامه دهد و بعد از ترور در مجلس 

و خلیـل   هتلقـی شـد  خـائن بـه ملـت    بـه عنـوان   ام تیـر  قیام سـی 
ات و تـأثیر بـا ایـن وجـود     ولـی  .از مجازات معاف گردیدطهماسبی 

  گرایشات شخصیتی وي در بسیاري از نظامیان برجاي ماند.
سرتیپ هایی چون  چهره آمریکادر میان نظامیان حامی منافع 

 (اولین رئیس فرمانـداري نظـامی و رئـیس سـاواك)،     تیمور بختیار
 بیعـی امیرحسـین ر سرهنگ سرو داد، خ ، سرهنگسرتیپ گیالنشاه

(معاون وزیر دفـاع و   ، حسن طوفانیان(فرمانده نیروي هوایی ارتش)
(فرمانـده نیـروي هـوایی و     محمد خاتمی ،دالل اسلحه)ترین  بزرگ

(اولـین ارتشـبد ایـران و رئـیس سـتاد       عبداهللا هـدایت  ،داماد شاه)
دسـته از  از ایـن  (فرمانـده سـتاد ارتـش)     قلـیچ  نادر باتمان ارتش)،

  مرداد فعاالنه عمل کردند. 28نظامیان بودند که در جریان کودتاي 
مـرداد از   28نسل فرمانـدهان نظـامی بعـد از کودتـاي     عمدتاً 

انـد کـه البتـه     هاي دسته آخـر بـوده   و امریکوفیل ها گروه آنگلوفیل
گرا نیز به طور همزمان به گرایش بـه   نظامیان و سیاسیون انگلیسی

نشـان دادنـد. ایـن     ها ییآمریکایالت بیشتري را به تما آمریکاسمت 
دن بر قدرت جهانی توسـط ایـاالت   شبه خاطر مسلط  تغییر رویکرد
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 اس ضـرورت سـ ا رب آمریکابا رژیم پهلوي  ترمتحده و پیوند گسترده
  ثبات و بقا بوده است.

نـی از جملـه افسـران بـا     ربته باید توجه داشت که سرهنگ قلا
یی بوده اسـت کـه البتـه بایـد در میـان گرایشـات       آمریکاتمایالت 

افسران به حفـظ و ثبـات حاکمیـت رژیـم پهلـوي بـه دو واقعیـت        
  .اشاره کرد تکراري

ـ  د انگلیسیتبلیغات بیش از ح  جریـان تـوده نفتـی    بها در قال
 علیه باورهاي اعتقادي مردم. 

سـلطنت  ذاتی مبتنی بر پیوند  از مردم و نظامیان باور بسیاري 
 و ضورت حفظ هر دوي آنها  ت و مملک
  حزب توده و سازمان نظامی ها . رسوفیل3

با ورود نیروهاي اتحـاد جمـاهیر شـوروي بـه ایـران نیروهـاي       
متمایل به گرایشات سوسیالیستی و چپگرایانه در معـرض حمایـت   

هـاي باقیمانـده از    گرایـان و مارکسیسـت   چپ .دنقرار گرفت ها روس
رانـی در زمـان رضـا    همراه دکتر تقـی ا که به گروه پنجاه و سه نفر 

و به فکـر   نداز زندان آزاد شد ندزندانی شده بود 1316در سال  شاه
   ند.تجدید قوا افتاد

یعنی در هفتم مهـر   ،به همین خاطر در همان اولین ماه اشغال
حزب توده کـه در ایـن    .را تشکیل دادند» حزب توده ایران« 1320
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سلیمان میرزا اسکندري، عباس زمان توسط جمعی با رهبري عالیه 
.. تشکیل .اسکندري، ایرج اسکندري، رضا رادمنش، مرتضی یزدي و

ریـزان از  گگیري و سازماندهی حزب تـوده نیروهـاي    با شکل ،یافت
گرایشـات و   . ایـن گـروه بـا   به این جریان ملحق شـدند  ها انگلیسی

حقـوق  خواهانه خصوصاً مبارزه با خوانین و دفاع از  شعارهاي عدالت
ن، تمایالت اقشار محروم جامعه را به خـود جلـب   ناکارگران و دهقا

  .نمودند
اي کمتر از یکسال حزب توده آن قدر نفوذ یافت کـه    در فاصله

جمعی از افسران ارشد ارتش را به خود جذب کرد. به همین خـاطر  
سازمان نظامی حزب تـوده توسـط سـرهنگ     1321در اواسط سال 

.. .خسرو روزبـه سروان و  علی اکبر اسکندانی عبدالرضا آذر و سرگرد
  .1شدتأسیس 

تـرین تشـکیالت    یافتـه  سازمان قطعاًسازمان نظامی حزب توده 
بوده است که سـالیان  تأسیس سیاسی در میان ارتش ایران از زمان 

هـاي مختلـف از سـال     رهدر دو . ایـن سـازمان  طوالنی تداوم یافـت 
تـرین طیـف از    زمـان سـرکوب آن گسـترده   یعنی  1334تا  1321

  به خود جذب کرد.  را گرا  نیروهاي سیاسی چپ

                                                
 1381 -خسروپناه، مرتضی سازمان نظامی حزب توده ، تهران 1
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سازمان نظامی حـزب تـوده در اولـین اقـدام مهـم      اعضاي این 
ــران  خراســاندر منطقــه  1324خــود در ســال  و شــمال شــرق ای

مشهد آغاز و بـا   لشکرسازماندهی یک شورش محدود را در پادگان 
کوچـک  منطقه گنبد آمده و پادگان  هاي نظامی به کامیونتصاحب 

از جملـه   ،با کشته شدن شش نفـر اما  .ندمراوه تپه را در هم شکست
 عمـالً و درگیري با نیروهاي ژانـدارمري،  اکبر اسکندانی  سرگرد علی

این عملیات شکست خورد و سیاست حزب توده و سـازمان نظـامی   
اعالم تصرف  ، بان شمالی ایرانآن مبتنی بر اشغال بخشی از سرزمی

. این ددولت مرکزي امتیازات مختلف بگیر از استقالل آن توانست و
ه طریق تـالش  از ارائ ها سیاست روسواقعاً آیا مطرح است که  سؤال
  شمال شرق ایران بوده است یا خیر؟  جداییبراي 

 .هنوز یک پژوهش انتقادي جدي در این باره انجام نشده است
اکام و نابخردانه را با عنـوان قیـام   که این شورش نفقط چند کتاب 

توسط اعضاي ایـن اقـدام ناکـام نصـیر ابوالحسـن       خراسانافسران 
با نـام قیـام افسـران     2و علی اصغر احسانی 1هرنسیان، احمد شفایی

اند چیز دیگري منتشر نشـده و ادبیـات پـژوهش     یاد کرده خراسان
هاي همان  نوشته تأثیراي غالباً تحت  ت نظامی تودهکدرباره این حر

                                                
 شفایی، احمد قیام افسران خراسان 1. 
 احسان، علی اصغر ضیام افسران خراسان 2.
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همانند سـرهنگ عبدالرضـا   افسرانی  .1باشد افسران عضو شورش می
بعـد  ستوان ابوالحسن تفرشیان احمد شفایی و علیرضا جاللـی   ،آذر

از گریختن از شمال شرق ایران به آذربایجـان شـوروي رفتنـد و از    
و فرمانــدهی و  ندمنطقـه آذربایجــان ایـران وارد خــاك ایـران شــد   

طلب فرقه دموکرات کردسـتان را بـر عهـده     تجزیه آموزش نیروهاي
  گرفتند.

فعالیت عمده دیگـر سـازمان نظـامی حـزب تـوده همکـاري و       
طلب فرقـه دمـوکرات بـوده اسـت و از      هماهنگی با نیروهاي تجزیه

طلبـی را بـه    طریق نفوذهاي خود در میان ارتش این جریان تجزیـه 
 ،شکسـت فرقـه   شدت مورد حمایت جدي قرار داده بود. ولی بعد از

ـ  و نفـوذ  با این وجود  .عموم افسران آن به شوروي گریختند  اییتوان
در  حتمـاً دوام یافـت و   هـا  سـال فعالیت سازمان نظامی حزب توده 

و بسـیاري  باشد ثر بوده مؤتوانست میمرداد نیز  28جریان کودتاي 
ت و شکسـت اولیـه کودتـا را    یـ نیز علـت عـدم موفق  از نویسندگان 

دانند. ولی در همـان روز و روز بعـد    افشاگري عناصر حزب توده می
خوري از خود نشان نـداد.  العمل در عکسسازمان نظامی حزب توده 

مـرداد بـیش از    28سازمان نظامی حزب تـوده در بعـد از کودتـاي    

                                                
  گرایان بندي چپخسرو معتضد جمع –از کتاب شورش درون حکومت شاه  1.
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وردنـد و  هـاي شـدیداً مخفیانـه روي آ    پیش مخفی شد و به فعالیت
ر زمانی است که رهبـري سـازمان نظـامی بـر عهـده سـروان       این د

اولیـه پـس از کودتـا سـازمان     هاي  هر چند در ماه .خسرو روزبه بود
امـا در   ،نظامی حزب توده به طور جدي مـورد هـدف قـرار نگرفـت    

 ،پـس از کودتـا  سـازمان نظـامی   یعنی دو سال  1333شهریور سال 
ت گسترده بـیش  توسط نیروهاي فرمانداري نظامی کشف و به صور

اداري و غیـر  ان از نظامیـ  آن کـه بیشـتر   ز چهارصد تن از اعضـاي ا
 .دستگیر شدند ،هاي نیروهاي مسلح بودند عملیاتی ارتش و سازمان

گرایان و دکتـر مصـدق و    رژیم پهلوي که به تازگی از مبارزه با ملی
اهللا کاشانی فارغ شـده بـود و قـرارداد کنسرسـیوم را بـه امضـا        آیت

 نیز به توافقاتی جدي رسیده بود. این رژیـم ها  رسانده بود و با روس
 هـا  یازده تن طال و هشـت میلیـون دالر بـدهی خـود را از شـوروي     

با اجراي  آنان را به تیرباران محکوم کرد. ادي ازجمع زی ،گرفته بود
نفر از آنان اجراي اعدام در مورد بقیه را بـه تعلیـق    26حکم درباره 

هاي سنگین حبس را براي آنان محفوظ نگـه   درآورد اما محکومیت
سازمان نظامی رهبري آن یعنی سروان  يستگیري اعضادبا  .داشت

ــه بــه ســال  پــس از  ایــن افــراد. دســتگیر شــد 1336خســرو روزب
حکـم در   و محاکمه به تیرباران محکـوم شـد   هاي سخت و بازجویی

چنـد نسـبت بـه سـایر     وي اجرا شد. سروان خسـرو روزبـه هر   مورد
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گرا در ارتش ایران ممکن است از درجه نظامی کمتري  افسران چپ
اما به خاطر وسعت دانش و اطالعات و تدریس  ،برخوردار بوده باشد

گذاري در سازمان نظامی حـزب تـوده و   تأثیري و در دانشکده افسر
ایـران  گـرا در   تبدیل به اسطوره نیروهـاي چـپ   ،فرار چند ساله وي

گـرا در   گذاري بر نظامیان و غیرنظامیـان چـپ  تأثیرو از حیث  شده
  بسیاري داشته است. تأثیرنان به سمت مبارزات مسلحانه آگرایش 
  گرایان . ملی4

گرایانه بود که از چنـد سـال بعـد از     گرایش چهارم تمایل ملی
و شمایل خـود را نشـان   آرام آرام شکل ایران اشغال  1320شهریور 

امتیـاز نفـت    ياز زمان آغاز مباحث مربوط به اعطا خصوصاً .داد می
شــمال بــه اتحــاد شــوروي و منازعــات مربــوط بــه آن و مخالفــت  

ه بـه خـاطر   فیل با این ایـد نمایندگان مجلس خصوصا جریان آنگلو
نتیجه این بحث مطرح شد که حـال کـه    حفظ منافع انگلستان. در

فع حقوقی و قانونی دارد الزم اسـت  اامتیاز نفت به روسیه من ياعطا
طـرح  امتیاز نفت جنوب که در ید سلطه انگلستان است ملی شـود.  

مقوله ملی کردن صنعت نفـت سـبب رشـد گـرایش ملـی      و ایده و 
هبـري  سازماندهی آن در قالب جبهه ملـی بـه ر   در نهایت گرایانه و

گـرا و   با تلفیق نیروهـاي ملـی   دکتر محمد مصدق شد که سرانجام
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مسلط ریان جدو  دار شد که توانست برنیروي عظیمی پدی گرااسالم
  گرایان پیروز شود. آمریکاآنگلوفیل و وابسته به دربار و 

گرایشـات ملـی گرایانـه درون     ،گراهاي ملی زمان با رشد گروهمه
بـا رشـد گرایشـات ملـی گرایانـه چنـد تـن از         .ارتش نیز رشد یافـت 

ظـامی را در دوره  نگراي نظامی رهبـري نیروهـاي    هاي مهم ملی چهره
ی و وزیـر  حدکتر محمد مصدق بر عهده گرفتند که سرتیپ تقـی ریـا  

دفاع (وزیر دفـاع کابینـه بازرگـان) سـرتیپ محمـود امینـی فرمانـده        
سرتیپ سپه پور فرمانده نیـروي هـوایی، سـرتیپ محمـود      ،ژاندارمري

افشار طوس فرمانـده و رئـیس شـهربانی (کـه توسـط عوامـل کودتـا        
ــزت    ــرهنگ ع ــد) س ــول ش ــوده و مقت ــارد    رب ــده گ ــاز فرمان اهللا ممت

ــت ــت     نخس ــدارمري در دول ــده ژان ــدق (و فرمان ــري در دوره مص وزی
معـروف   ی ارتش (بعـداً ه دادستان نظامدبازرگان) سرتیپ حسین آزمو

قـدرت دبیـر   و  1سرهنگ غالمرضا مصور رحمـانی  )»آیشمن ایران«به 
سیاقی بوند که رهبري آنهـا بـا سـرتیپ محمـود افشـار طـوس بـوده        

تشکیل یـک مجموعـه را بـه     1330این گروه که در اواخر سال  .است
را دادند که با هدف مبـارزه بـا   » افسران ناسیونالیستسازمان «عنوان 

                                                
 211منصور رحمانی غالمرضا / کهنه سرباز ص  .1
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... تشـکیل   در کارگزینی ارتش و دفـاع از دولـت دکتـر مصـدق     فساد
  شد.

هـاي   نـابرابري ترین دغدغه گـروه افسـران ناسیونالیسـت     عمده
اعمال شده در سیستم ترفیعات ارتش بود. البته بـا قـدرت گـرفتن    
بیشتر دولت دکتر مصـدق ایـن گـروه توانسـتند مناصـب اصـلی و       

کـه از   عملکـردي تـرین   مهـم  .هاي مهم را از آن خود نماینـد  پست
 ،افسران ناسیونالیست از منابع مربوط به خود آنها نوشته شده است

امتناع از حمله هـوایی بـه مـردم و اخـالل در حملـه بـه مـردم در        
  1است. 1331ام تیر  جریان قیام سی

از جمله اقدامات دیگر گروه افسـران ناسیونالیسـت بازنشسـته    
نفر و پیوند خوردن آنـان بـه    136کردن جمعی از افسران به تعداد 

کالت بسـیاري  اهللا زاهدي بود که براي دولت مصدق مشـ  گروه فضل
مهنـدس تقـی   سـرتیپ  اب تر آن که انتس را فراهم آورده بود. جالب

هـاي   نمشکالت دولت مصـدق در بحـرا   حی با حمایت این گروهریا
نظامی و کودتا را افزون کرد، چرا که ریاحی فاقد کاراکتر نظـامی و  

هـر چیـز یـک     زانش عملیاتی الزم در خصوص ارتش بود و بیش اد
  مهندس بود تا یک عنصر نظامی کارآمد.

                                                
 218ـ  221همان است ص  .1
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  مرداد 28کودتاي  درقرنی تأملی درباره حضور 
قرنـی   لشـکر سر زندگی هاي مربوط به ترین بحثیکی از جدي

مـرداد   28موضوع دخالت و حضور وي در جریان عملیات کودتـاي  
موضـوعی کـه مخالفــان    .علیـه دولـت دکتـر مصـدق اسـت      1332

قرنـی بسـیار دربـاره آن سـخن      لشـکر سرگـراي   مارکسیست و ملی
قرنـی در   لشـکر سرو اصل و مفروض را بر حضـور فعاالنـه    1اند گفته

  اند. مرداد گرفته 28عملیات کودتاي 
در صـورت  ر این مبحث اصرار بر این نـداریم کـه قرنـی را    ما د

 اینکـه از حضور در کودتا تطهیر کنیم چه حضور در عملیات کودتا، 
و اگـر چنانچـه    افزایـد  کاهد و یا بر او نمـی  نمی چیزي از اواین امر 

داشت و بعد از اقدام خـود در   مرداد حضور می 28قرنی در کودتاي 
طبیعی  ،گرفت دستگاه حاکمه فاصله میهماهنگی با رژیم پهلوي و 

توانسـت   است که حکایتگر درصد باالتري از شهامت اخالقی وي می
هـاي متعـددي در    گیـري ما در این خصوص پـی  با این وجود .باشد

ـ     اس اسـناد و شـواهد و   سـ ر امنابع مختلف بـه انجـام رسـاندیم و ب
مـرداد   28کودتـاي   مدارك چیزي دال بر حضور قرنـی در جریـان  

                                                
تري توضیح داده شده  طور مبسوطه ها علیه قرنی ب، در بخش مخالفت1357بهمن  30کیهان  .1

  است.
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اریم به همین خـاطر موضـوعات مـورد توجـه مـا بـه قـرار ذیـل         ند
  باشد: می

  به شهید قرنی   درجه سرتیپی ياعطا. بررسی و تبیین 1
 28افسـران حاضـر در کودتـاي    کند و کاو پیرامون لیسـت  . 2
  مرداد

  هاي بعد از کودتا  پاداش. 3
  و سه موضوع باال   اسناد باقی مانده از پرونده قرنی. 4

  درجه سرتیپی يموضوع اعطا
قرنی مورد ادعا واقع شـد   لشکرسریکی از مسائلی که در مورد 
وع موضـ  .مـرداد اسـت   28تـاي  دو به عنوان سند حضور وي در کو

  مرداد است. 28تاي دبعد از کو ارتقاء قرنی به درجه سرتیپی
که در بعـد   تقاء یافتهاي در مورد افسران ار هاي گسترده بررسی
 ،صـورت گرفـت  ، نداهیافت ءارتقاباالتر درجه به مرداد  28از کودتاي 

افسـران ارتقـایی در گزارشـات    ایـن  ر لیست دکه نشان از این دارد 
قبل و بعد از انقالب چه از سوي مخالفان و چـه از سـوي موافقـان    

یافته وجود ندارد  ءارتقاکه  ين محمدولی قرنی به عنوان افسراعنو
توانست به پرونده کارگزینی نامبرده در مرکـز   نگارندهن که آخاصه 

برابر اسـناد موجـود سـرهنگ     .اسناد انقالب اسالمی دسترسی یابد
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 دولـت دکتـر  زمان حاکمیـت  و در  1331محمدولی قرنی در تاریخ 
مصدق از درجه سرهنگی به درجه سرتیپی ارتقاء یافته است  محمد
کـه قـدرت کامـل     قرنی به درجه سرتیپی نائل آمـده  زمانی و اتفاقاً

یـون و بـه تعبیـري افسـران ناسیونالیسـت و بـا       ارتش در اختیار ملّ
مصـدق بـوده اسـت، سـرتیپ     محمـد  فرماندهی کـل قـواي دکتـر    

قرنی به فرماندهی تیـپ مسـتقل رشـت منصـوب شـده      محمدولی 
قرنـی فرمانـده تیـپ     لشـکر سرمـرداد   28زمان کودتاي در است و 

حتـی ماننـد    ه اسـت. شـت مستقل رشت بوده و در مرکز حضـور ندا 
شـاه و  کـه  سرتیپ عباس فرزانگان ، تیمور بختیار افسران کودتاچی

 بـرخالف اطراف به تهران آمدند قرنـی بـه تهـران نیامـد.     اصفهان و 
اهللا نصیري، سرهنگ  افسرانی چون سرهنگ نعمتهنگام  ارتقاء زود

، سـرهنگ عبـاس فرزانگـان در همـان چنـد روز اول      تیمور بختیار
از سـرتیپی بـه   برابـر سـنوات معمـول ارتـش     قرنـی   ترفیـع کودتا، 

و بعد از ایـن تـاریخ اسـت     هصورت گرفت 1334ي در سال لشکرسر
  منصوب شده است. اداره دوم ارتشکه به ریاست 
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  لیست افسران حاضر در کودتا
نامه بسـیاري   دکتر باقر عاقلی روزشمار نویس معاصر که زندگی

کتـاب شـرح   جلـد دوم  در  ته،هاي عصر پهلوي را نگاش از شخصیت
 لشـکر سرتصـویري از   ،حال رجال سیاسی و نظـامی معاصـر ایـران   

را آورده است که اهللا زاهدي و افسران حاضر در عملیات کودتا  فضل
نگارنده بـا مالحظـه   ج دوم این کتاب آورده شده است.  757در ص 

الذکر و نشان دادن آن به افراد نزدیک بـه طـرفین    دقیق عکس فوق
ماجرا، چه در این تصویر و چه در سـایر تصـاویر تصـویري از قرنـی     

  1نیست.
تـاریخ ایـران و بسـیاري از     شـمار  روز در عـاقلی  باقرضمن ر د

خـود   هـاي  اعالم دیدگاهنویسندگان دیگر بدون توجه به پیامدهاي 
 درانـد   مـرداد را آورده  28اسامی تمام افسـران حاضـر در کودتـاي    

خاصه آنکه بـا تعصـب هرچـه     .اند شاره نکردههیچکدام به نام قرنی ا
حساسیت برانگیزي چون طیب حاج رضایی  تر به اسامی ظاهراً تمام

ـ اند اما کسی مدرکی دال بـر حضـور قرنـی در کودتـا ارا     پرداخته ه ئ
نـام سـرتیپ    بـا حتی فهرست ترفیعات در ایـن زمـان    .نکرده است

  .وجود نداردمحمدولی قرنی 
                                                

 تصویر موجود  757ص  2شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، عاقلی، باقر ج  .1
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مـدرك حضـور قرنـی در     که همـه  نکته درخور توجه آن است
در «کـه در ایـن گـزارش آمـده     اسـت  از شهر رشت  کودتا گزارشی

مردم رشت مجسـمه شـاه را    1332مرداد  25جریان تظاهرات روز 
پـس از پیـروزي    .اي در شـهر انداختنـد   سرنگون کرده و به گوشـه 

کودتا، فرمانده تیپ مستقل رشت مردم را دعوت به آرامـش کـرد و   
  »مجسمه شاه را به پادگان شهر منتقل نمایند.دستور داد، 

کــه از مشــارکت قرنــی در جریــان  جرمــی اســتایــن حــداکثر 
شـات آن روزهـا ثبـت و    در مطبوعـات گزار  1332مـرداد   28کودتاي 

طبیعی است چنانچـه انـدك دلیـل دیگـري در ایـن       ضبط شده است.
اي کـه از   ي گسـترده هـا  داشت بـا وجـود مخالفـت    خصوص وجود می

گرایـان علیـه قرنـی وجـود      و ملـی  هـا  گرا، فرقانی ي چپها گروهسوي 
. صـرف بیـان کلـی مشـارکت     گردیدمطرح  قطعاًطور قطع ه بداشت، 

است که هـیچ شـواهدي بـراي     یقرنی در کودتا اتهام مبهم و نامعلوم
  است. نشده ارائهآن 
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  مانده از پرونده قرنیاسناد باقی
 28ی را در کودتاي از نکات دیگري که عدم حضور سرتیپ قرن

پرونده قرنی و گزارشـات مختلفـی اسـت    ، رساند مرداد به اثبات می
که علیه قرنی در ساواك و ضد اطالعات ارتش تهیه شـده اسـت. از   

مختلف در ساواك مـورد   2پ کارکنان نجمله نکاتی که در پرونده 
مـرداد و   28حضور و نقش افـراد در کودتـاي    ،گرفت توجه قرار می

 .ي حمایتی و یا مخالفتی علیه رژیم پهلـوي بـوده اسـت   ها مشارکت
نکته جالب توجه در اسناد برجاي مانـده از قرنـی آن اسـت کـه در     

گزارشـات ترفیعـی مربـوط بـه     هیچ کدام از این اسناد ساواك و یـا  
ي مربوطـه  هـا  قرنی، ساواك و یا ضـد اطالعـات و یـا سـایر بخـش     

  ائم آورده شده است.که در ضماشاره نشده  مسألهاي به این  اشاره
در صورت وجود هرگونـه همکـاري در جریـان    که بدیهی است 

  .گردیدن در پرونده ثبت و ضبط میآثاري از آمرداد  28کودتاي 
رسـاند   ادعا در مورد این اتهام را به ذهن میترین آنچه که بیش

موضوع حکم خفیفی است که به خاطر اقدام به کودتا علیـه دولـت   
 اتصادر شد که در این مورد توضـیح  1336سال منوچهر اقبال در 
  .بایسته خواهد آمد
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  مرداد 28 يمالی پس از کودتا هايپاداش
مـرداد   28یکی از پیامدهاي بسیار گسـترده پـس از کودتـاي    

لی ابراي کودتاچیان و عوامل دخیـل در ایـن عملیـات، مواهـب مـ     
  پرداخته شد. اناي بود که در بعد از وقوع کودتا به آن گسترده

خـاطرات و گزارشـات تـاریخی بسـیاري      ،اسناد بر جاي مانـده 
سسات ؤکالن مالی و مهاي پاداشهستند که شواهد متقنی دال بر 

پنج میلیون  پاداشباشند.  ها به عوامل کودتا می اقتصادي و کارخانه
دادن کارخانــه ریســندگی در  1زاهــدي،ا... فضــل لشــکرسردالر بــه 

باشگاه ورزشـی بـه شـعبان     واگذاريیراشرافی، اصفهان به مهدي م
و امکانات متعدد به سـرهنگ   ها مخ) زمین و ساختمان (بی 2جعفري

اهللا نصیري، سرهنگ عباس فرزانگـان،   تیمور بختیار، سرهنگ نعمت
انـد.  از این دسـته  قلیچ تمانبا سرهنگ عبداهللا هدایت، سرتیپ نادر

هاي هنگفتی دست  همگی به سرمایه شایان ذکر است عوامل کودتا
قرنی به هنگام ریاسـت   لشکرسراما گزارشات موجود درباره اند  یافته

که وي به علـت تنگدسـتی مـالی     3اداره دوم ستاد ارتش آمده است
آن گونه که فردوسـت در خـاطرات    .فاقد وسیله نقلیه شخصی است

                                                
 75ص  1377خاطرات علی امینی به کوشش یعقوب توکلی، دفتر ادبیات انقالب اسالمی تهران  .1
 و صفحات متعدد 238ص  1381خاطرات شعبان جعفري به کوشش سرشار نشر آبی تهران  .2
 484و  479ص  2ظهور و سقوط جلد  .3
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ید مالی موضوع فقر شد ،خود آورده است بعد از آزادي وي از زندان
که پس از ارسـال کمـک شـاه توسـط      1کردقرنی را به شاه گزارش 
سه میلیون تومان ذکر شـده اسـت قرنـی از     ،فردوست که در اسناد

  پذیرش آن امتناع ورزید.
در گرا،  هاي فعال نظامی ملییکی از چهرهسرهنگ طاهر قنبر 

اي دال بر مـدعاي ماسـت    خصوص زندگی خصوصی قرنی که قرینه
  گوید: میچنین 
 ،خـوش فکـر   ،بـاهوش  ،العـاده زیـرك   قرنی افسري بود فـوق «
شناس، مبتکر و نسبت به زیردستان خود حمیت وفـادار و بـه    موقع

آداب مذهبی سخت پایبنـد بـود دوسـتان و نزدیکـان او را مـردي      
اي از  بـرخالف عـده   .دانسـتند  پرسـت مـی   پاکدامن مـنظم و وطـن  

و موقعیـت ممتـازي کـه    مقـام  بـرخالف  مقامات ارتش، زنـدگی او  
او حتی قادر به تهیـه یـک    .بلکه محقرانه بودداشت بسیار محدود و 

تومـان   17000اتومبیل پیکان کـه در آن موقـع بـه طـور قسـطی      
  2»نبود.نیز شد  فروخته می

همگـی   ،شـود  همه آنچه که درباره قرنی گفته میبا این وجود 
ز آنهـا نیـز   منابع است کـه بسـیاري ا  برخی در حد حرف و ادعا در 

                                                
 آرشیو مرکز اسناد در گزارش نظامی از وي به عنوان فاقد اتومبیل شخصی یاد شده است. .1
 76مصور رحمانی غالمرضا، کهنه سرباز ص  .2
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 پـرداز  داسـتان چـرا کـه گازوریوسـکی محقـق      باشـند. میمتناقض 
یی که در ایـن زمینـه قلـم زده اسـت و همچنـین سـرهنگ       آمریکا

غالمرضا نجاتی که بـا قرنـی اخـتالف مبنـایی در نگـرش سیاسـی       
کیـد  أدر حمایـت از کودتاچیـان ت  بر موضوع دخالـت قرنـی    ،داشته
 .دهند که دال بر ایـن واقعیـت باشـد    نمیارائه اما سندي را  داشته،

مختلف سـاواك و سـتاد    2پو ن بیوگرافی وجود اسنادي گزارشات
ارتش درباره وي که مورد مشاهده نویسنده قـرار گرفتـه و در ایـن    

تـا ایـن زمـان از    نشان از این دارد که تأکید شـود  کتاب آمده است 
سابقه دخالـت   ایم هیچکدام به ساواك و ارتش درباره قرنی ما یافته

له أجالب آن که گازوریوسـکی بـه مسـ    .اي ندارد وي در کودتا اشاره
تقی ریـاحی اشـاره    از فرماندهی تیپ رشت توسط سرتیپ عزل وي

پ رشت بـوده  یحال آن که زمان وقوع کودتا وي فرمانده ت .کند می
در دوره دکتـر   1331ایم قرنی در اول سال  است و همچنانکه گفته

تر آن کـه آثـار    . جالب1بعد از کودتا یپی گرفته نهمصدق ترفیع سرت
متعددي علیه قرنی نوشته شده است و قرنی جـزو معـدود کسـانی    

بـه  و درباره وي دفاعی صورت پذیرفته درحـالی کـه    است که کمتر
  مورد حمله مخالفانش قرار گرفته است. سهولت

                                                
  ، مصاحبه قرنی و آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی1385امید ایران فروردین  .1
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وسکی را ر وزیاگر ما ادعاي سرهنگ نجاتی و جناب گابنابراین 
هـاي   بینم مخالفان قرنی دچار آشـفتگی  می .مورد توجه قرار بدهیم

مهـم   آنان دکتر شاپور رواسانی از اعضـاي از جمله  .بسیاري هستند
در  1357فـروردین   9کادر رهبري جبهه ملی در اروپـا اسـت کـه    

  اي در کیهان اعالم کرد. متن گزارش کیهان چنین است: مصاحبه
برجسـته کـادر رهبــري    ضـاي دکتـر شـاپور رواسـانی یکــی از اع   

ـ        ه جبهه ملی در اروپا و اسـتاد دانشـگاه الـدنبورگ کـه هفـده سـال ب
برده پس از بازگشـت اطالعـاتی    صورت تبعید در این کشور به سر می

قرنی رئیس پیشـین سـتاد کـل ارتـش ملـی ایـران        لشکرسردر مورد 
  افشا کرد.

هنگامی که مردم رشت دست بـه   32مرداد سال  28در قیام «
شـاه یکـی پـس از     هـاي  ام علیه شاه سـابق زده بودنـد مجسـمه   قی

فرمانده تیپ رشت را   سرتیپ فرخنده .شد دیگري پائین کشیده می
مردمی داشـت و بـراي دسـتگاه خطرنـاك بـود از کـار       که موضوع 

سـرکوبی مـردم رشـت     مـأمور برکنار کردند و قرنی را بـه جـاي او   
سرکوبی مردم رشت شد او که براي انجـام ایـن    مأمورقرنی  .کردند
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با تمام قوا به سـرکوبی مـردم    ،یت از تهران به رشت آمده بودمأمور
  »1پرداخت و با قدرت و خشونت قیام مردم رشت را سرکوب کرد.

سکی، رو قابل توجه است که به اظهار سرهنگ نجاتی و گازویو
کند. امـا   ار میسرتیپ ریاحی، قرنی را از فرماندهی تیپ رشت برکن

کنـد ضـمن اینکـه     مرداد منصوب می 28آقاي رواسانی قرنی را در 
انتصاب قرنی و حضور وي در زمان وقوع کودتا در رشت با مـدارك  

ال در اظهـارات ایشـان   ؤو دالیل کافی ثابت و آشکار است جاي سـ 
نکته دیگري که آقاي رواسانی اظهـار داشـته اسـت آن     بسیار است.

هـا و  زمانسابه بعد از اشخاصی که در  1960سال است که قرنی از 
خواسـت اطالعـات و   کردند میهاي ملی و ضدرژیم فعالیت میگروه

و بـه تمـام کسـانی کـه بـا او       دهند اخبار خود را در اختیارش قرار
  داد.  میکردند قول مالقات با شاه را به او همکاري می

از ایـران   1340ایشان از هفده سال پیش از آن یعنی از سـال  
خارج شده بود و به اصطالح در تبعیـد در آلمـان بـوده اسـت و نـه      
زندان دیده و نه زندانیان داخل کشور را درك کـرده بـود، حـال آن    

آوري نیـرو   جمعدستگیر و به اتهام  مجدداً 1343که قرنی در سال 

                                                
 3ص  1358فروردین  9کیهان  .1
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چگونـه   م پهلوي به زندان محکوم شـد. و آمادگی براي مبارزه با رژی
  یابی قرنی قرار گرفتند؟در عرض عملیات جاسوس
دانسـتند بـراي نفـوذ دادن جاسـوس در      آیا آقاي رواسانی نمی

از عوامل ریز و درشـت   البته ملی فقط از نظر ایشانهاي  میان گروه
همان مجموعه که داراي گرایشات انحرافی نسبت به اهـداف گـروه   

به عبـارت   ،ستاد ارتش 2 ادارهکنند نه از رئیس  اده میهستند استف
دیگر شایسته یک تشکیالت اطالعاتی است کـه بـراي تحقـق ایـن     

مقـام  تـرین   ر و بزرگمقام اطالعاتی ارتش کشوترین  بزرگ هدف از
اطالعاتی وقت استفاده شـود؟ آیـا ایـن معقـول و پذیرفتـه شـدنی       

رواسـانی و دوسـتان   د اسـت آقـاي   اي است که بعی این نکته است؟!
بعید است آقـاي رواسـانی نقـش افـرادي      دانستند. نمیگرایش  ملی

چون منوچهر آزمون و عباسعلی شـهریاري، شـاپور بختیـار، پرویـز     
انــد و  شـناخته  نیکخـواه و هـزاران جاسـوس ریـز و درشـت را نمـی      

براي جاسـوس ارتقـاء مقـام    اند. خاصه آن که جاسوسی  دانسته نمی
از سریر قـدرت مطلقـه اطالعـاتی بـه یـک      وي را نه اینکه  آورد می

  .نموده و به زیر کشیده شودزندانی بایکوت شده تبدیل 
هیچکدام از مبارزان سیاسی در خصوص چنین نقشی تـاکنون  

ضمن آن کـه قرنـی در    .اند سند و مدرك و یا شهادتی را ابراز نکرده
گـري در ایـن   توانست به خـوبی از امکانـات دی   زمان قدرت خود می
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را کنار گـذارد و   اداره دومچرا پست عالی ریاست  .مسیر بهره گیرد
و آن وقـت بخواهـد از یـک     تا چند سال به زندان رفتاتهام کودبه 

  ؟!مخالف سیاسی اقراري علیه او بگیرد و یا جاسوسی کند
ار آوردن نیروهـایی چـون   دگراها از قرنی و بـه پـاي   بغض ملی

صیت وي نشان از عمـق شـناخت قرنـی    رواسانی براي تخریب شخ
گراها و عدم همگرایـی او در آغـاز انقـالب بـا آنـان و      نسبت به ملی

گراها تفکر حاکم بر آنان در قضیه سنندج نشان از این دارد که ملی
به دلیل عدم همگرایی با آنان قصد داشته چهـره مسـتقل قرنـی را    

ی نشان داد کـه  ترور قرن. نوا شوندهاي دیگر همتخریب و با گروهک
اي بـراي تخریـب و   گرایان بود و آنان نیز از هر حربـه او دشمن ملی

توان گفـت فرقـان   اند، تا جایی که میترور شخصیت او بهره جسته
اي گراها شخصیت او را ترور کردند اما شهادت ثمـره جسم او و ملی

کند. قرنـی بـا   زداید و دشمنان را رسوا میدارد که غبار از چهره می
  شهادت خویش دشمنان خود را رسوا کرد.  

رواسـانی کـه اتفاقـاً از نویسـندگان و      به نظـر نگارنـده، آقـاي   
ي مختلـف)  هـا  محققان ارزنده کشور ما هستند (ولو با وجوددیدگاه

ي هـا  باید از ایراد چنین تهمت نـاروایی کـه در جـو سیاسـی سـال     
ریخی ه شواهد متقن تـا کنیبیان شده عذرخواهی کنند و یا ا 1357

خالف نظر همـه منـابع و   خره ارائه نماید. وي در ادامه برخود را باأل
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تـر را بـه قرنـی وارد     اسناد و اشخاص منصف سیاسی تهمتی زشـت 
گرایـان در   سازد که انصاف علمی و سیاسی تاریخی در میان ملی می

رواسـانی در مـورد   اینکـه آقـاي   برد.  ال میؤایران را به شدت زیر س
بـه   1960قرنـی از سـال   « :ه بودقرنی اظهار داشت يها سایر فعالیت

هـاي ملـی و ضـد رژیـم      و گـروه  هـا  بعد از اشخاصی که در سازمان
خواست اطالعات و اخبار خود را در اختیـارش  کردند می فعالیت می

کردند قول مالقات  قرار دهند و به تمام کسانی که با او همکاري می
ر اطالعات دقیق و مهمی در گفت که اگ داد و می با شاه سابق را می

اختیار من بگذاریـد ترتیـب مالقـات شـما را بـا شـاه خـواهیم داد.        
ـ   در آن طـور کلـی وظیفـه قرنـی     ه پروفسور رواسانی اضافه کـرد: ب

سر برده بـود بـا   ه با توجه به اینکه چند سال هم در زندان ب ها سال
همــین وســیله و بــا چهــره مــردم فریــب توانســته بــود در بعضــی 

پیـدا کـردن جاسـوس بـراي      . کـار او نـد کي ملی رخنـه  ها سازمان
ي ملــی را بــه وســیله هــا یــار داخلــی ســازمانتدســتگاه بــود و اخ

  »داد. جاسوسان در اختیار عوامل رژیم پهلوي قرار می
. فرمایشات این محقق کشور نشـان از عصـبانیت وي نیـز دارد   

 گراهـا  واضح اسـت کـه آنـان نگـران اطالعـات قرنـی از ملـی        کامالً
ان اطالعاتی قرنی براي آنان ودانند که زیرکی و تباشند. آنان می می

داننـد کـه قرنـی یـک     طور قطع آنان مـی ه ساز خواهد بود. بمشکل
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که اطالعات متخـذه از آنـان    تفکر است و او از جمله کسانی نیست
کـه  را تنها در سینه خود مکتوم نموده باشد. جا دارد پرسیده شـود  

نگران ثبت و ضبط این اطالعات است؟! آیا قرنـی  دکتر رواسانی آیا 
هاي ملی اي مردم فریب توانسته در سازمانبه تعبیر ایشان با چهره

رخنه کند و جاسوس بیابد؟! آیا در اسناد به جاي مانـده از سـاواك   
ــود در      ــان خ ــی از جاسوس ــه قرن ــود دارد ک ــنادي وج ــین اس چن

م پهلوي قـرار داده  دست آورده و در اختیار رژیه هاي ملی ب سازمان
باشد؟! آیا مردم حق دارند بپرسند نکند این مطالب از طریق قرنـی  
که اکنون ریاست ستاد ارتش انقالب را به عهـده دارد و در اختیـار   
رژیم شاه قرار نگرفته اکنون در اختیار وي قرار گیرد کـه بـا مبـانی    

یـن  بـه ا ر قرنـی را  گر تـرو تی اسراگرایی اختالف ماهوي دارد. ملی
دارد  توان گرفت آیا ملت حـق اي میچه نتیجهمطلب متصل کنیم 

  بپرسد این گونه مطالب باعث ترور او بوده است؟!  
که همه این شواهد و مدارك را حاضر اسـت   رواسانی ادعا کرد

براي روشـن شـدن حقـایق تـاریخی در      مطرح ودر شوراي انقالب 
و ما بایـد   است ون صورت نگرفتهکه این کار تاکن کندجایی منتشر 

ي موافـق و  هـا  این شهامت تاریخی را داشته باشیم که افراد و گروه
ي موافـق و مخـالف   ها مخالف خود را داشته باشیم که افراد و گروه

اگـر در   انـد متصـف ننمـائیم و    خود را به آنچه که بدان انجام نداده
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سیاسی خاصی مرتکب شدیم آن را تبیـین نمـائیم    ، اشتباهشرایطی
شود و آن این  ک نکته اظهارات جناب آقاي رواسانی آشکار میاما ی

آلـود،   چنـین بغـض   است که نگرش تاریخ نگاري ملی گرایانه عمدتاً
آمیخته با اوهام و بر مبناي تصورات و تحلیل خود آنـان از حـوادث   

له حکایـت از کـم اعتبـار بـودن نگـرش      أتاریخی است که این مسـ 
  د.گرایان در ایران دار تاریخی ملی

تر اینکه اسناد مربـوط بـه مراقبـت و نظـارت دسـتگیري       مهم
ي شـدید بعـد از   هـا  و آزادي و مراقبـت بازجویی، محاکمه و حبس 

روباز در مراکز مختلف پژوهشی از جمله  کامالًآزادي قرنی فراوان و 
آرشــیو مرکــز اســناد انقــالب اســالمی وجــود دارد و جــاي بســی  

انصافی تاریخی است که یک مبارز بـزرگ سیاسـی فعـال کـه از      بی
بیشترین قدرت سیاسی و نظامی و لذایـذ زنـدگی و قـدرت نفـوذ و     

تعصب سیاسی در حد  تأثیراعتبار خویش گذشت کرده است تحت 
سوس حقیر و احمق به تصویر کشـیم کـه بـراي جاسوسـی     یک جا

بــه بهانـه کودتـا کنـار گرفتــه و     مدو ادارهحاضـر اسـت از ریاسـت    
بـراي رژیـم   سیاسـی  محاکمه و زندانی شود تا در زندان از مخالفان 

بسیار فعال نیـز   آن مبارزان حتماًبگیرد که  اقرار و اطالعاتپهلوي 
اً سـوابق سیاسـی روشـنی    کـه اکثـر   !!انـد  بـوده  اعضاي جبهه ملـی 

 نیاز به گرفتن اقرار به شیوه پلیسی پیچیده نبوده اسـت.  واند  داشته
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شـود و آن  زیـرا قرنـی تـرور مـی     ،گرانی این جبهه جاي تأمل دارد
  شود.جبهه از صحنه سیاسی کنار زده می

  گیري نتیجه
حکایـت از همراهـی    ،هاي موجود گزارش ،با همه این تفاصیل

مل دارد کـه  أان دارد و این نکته نیز جاي توجه و تقرنی با کودتاچی
ورزي چون قرنی در فضاي سیاسی آن زمان در استان  افسر سیاست

ي حزب توده بود با هـدف  ها فعالیت تأثیرگیالن که به شدت تحت 
ه کـ هاي کمونیستی به مقابله برخاسته باشـد و همچنان  مقابله با ایده

در این دوره بسیاري از سیاستمداران ملی و مذهبی با تصور اینکـه  
به اهدافشان ها کمونیستبراي رسیدن مصدق سر پل محمد دولت 

نهضت ملی شـدن   ،و با توجه به اختالفات درونی رهبران ستا  شده
شکار شـده بـود   که به طور جدي در سطح جامعه نیز آصنعت نفت 

مصـدق  محمـد  را از دولـت دکتـر    بسیاري از سیاسیون و نظامیـان 
تر آن که خود دکتر مصدق نیز تالش زیـادي بـراي    مهم .ناامید کرد

  حفظ دولت خود نکرده بود.
ضـور قرنـی در   حو اظهارنظرهـا  هـا   نظر از همه قضـاوت  صرف

علیه دکتر مصدق در شهر رشت و یا همراه شدن  ها جریان مخالفت
ي وي با افـرادي همانـد   تواند شاهدي بر همانند با این جریان، نمی
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 لشـکر سرتیمـور بختیـار بـا    یا زاهدي، سرهنگ نصیري و  لشکرسر
آنکـه سیاسـیون بسـیاري     به ویژه .قلیچ و دیگران بوده باشد باتمان

اند کـه قرنـی بـا     قرنی رئیس اداره دوم آورده لشکرسردر مواجهه با 
بسیار دوستانه و مهربانانه برخورد کرده همیشه در این سـمت  آنان 

  1داشته است. در مسیر مساعدت با مخالفان رژیم پهلوي گام برمی
ما در انتظار زمان براي دسـتیابی و انتشـار جـامع    با این وجود 

قرنی در این دوره بسـیار مهـم تـاریخی     لشکرسراسنادي مربوط به 
، شایسـته اسـت اگـر جبهـه     هستیم تا واقعیات بیشتر روشن گردد

  کند.  گرا نیز اسنادي دارد منتشر ملی
قرار گـرفتن در سـمت   این است که ولی آنچه که واقعیت دارد 

اداره دوم ستاد مشترك یعنی فرماندهی نیروهاي اطالعـاتی  ریاست 
 .ارتش سبب شد تا قرنی هر چه بیشتر از رژیم پهلوي فاصله بگیـرد 

وي از  جـدایی ي هـا  سـال  ،ي حضور قرنی در ستاد مشـترك ها سال
ییر وضعیت موجـود بیشـتر بـوده    حاکمیت و کشف راهکار براي تغ

قرنـی در اوج قـدرت    لشکرسراین نکته بسیار مهمی است که  است.
برداري و کـامجویی از قـدرت مطلقـه     و در نهایت فرصت براي بهره

 بـرخالف ند قدرت حاکم بر ایران و ارتش هماهنگ نشد. احاصله با ب
                                                

و  83ـ   86کهنه سـرباز ـ مصـاحبه بـا سـرهنگ قنبـر و دخالـت قرنـی در آزادي وي ص          .1
 سفري، محمد علی  –همچنین قلم و سیاست 
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ر ارتباط با شخص شاه و دربار و دولت درصدد اصـالح د ترین  نزدیک
آن برآمد. هر چنـد درسـت اسـت کـه قرنـی در ایـن مسـیر رونـد         

نفس مخالفـت وي بـا شـرایط موجـود و     اما  ،صحیحی را طی نکرد
  بسیار اهمیت دارد. از رژیم پهلوي وي جداییروند 

  

  و تغییر دیدگاه سیاسی مدواداره ریاست 
در  1332مـرداد   28سرتیپ قرنی کـه از زمـان وقـوع کودتـاي     

مـرداد، وي   28کرد. پس از کودتاي  ت میرشت خدمتیپ مستقل در 
مانند شماري از افسران که علیه مصدق فعالیـت کـرده بودنـد ترفیـع     

ـ  اداره دوم به ریاسـت   1332در مهر  لییافت ون ش منصـوب  سـتاد ارت
نکه مسئول امور اطالعات نظـامی بـود بـه    شد. او در این مقام ضمن آ

 رور سیاسـی کشـور را د  دستور شاه اخبـار و اطالعـات مربـوط بـه امـ     
مقام نظامی و امنیتـی کـه بـا    ترین  اختیار وي گذاشت و در زمره مهم
توجـه و اعتمـاد او قـرار    رد و مـو  هشاه ارتباط نزدیـک داشـت درآمـد   

  1گرفت.
سار قرنی تغییر آشکاري ش در طرز تفکر تیم ه. 1333از سال 

رژیـم   گرایش محسوسی به افسران ناسیونالیست و ضد وجود آمد.ه ب

                                                
سکی، مارك، ماجراي کودتاي سرلشکر قرنی ترجمه غالمرضـا نجـاتی، همـان مأخـذ، ص     و. گازیور1

43   
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زیرا فساد و سرکوب بعد از کودتـا و نـاتوانی    1شاهنشاهی پیدا کرد.
دولت در انجام اصالحات او را نگران ساخته بود، مشـکالت موجـود   

 اهللافضـل  لشـکر سررا ناشی از ادامه نفوذ طبقه باالي کشـور، چـون   
 لشـکر سرزاهدي، و اردشیر زاهدي، منوچهر اقبال تیمـور بختیـار و   

او از نظر فکري و خصوصـیات اخالقـی بـا     2نست.دا علوي مقدم می
گرایی که قرنـی   آنها هماهنگی نداشت. سرهنگ قنبر از افسران ملی

  کند. شناخته وي چنین معرفی می را در این زمان می
العاده زیرك، بـاهوش، خـوش فکـر،     قرنی از نظر اخالقی فوق«
شناس، مبتکر و نسبت به زیردستان خود صـمیمی و بـه آداب    موقع

 و بند بود و بـه عنـوان مـردي پاکـدامن، مـنظم      مذهبی سخت پاي
پرست شناخته شـده بـود و بـرخالف عـده زیـادي از مقامـات        وطن

مقام و موقعیت ممتازي که داشـت بسـیار    برخالفارتش زندگی او 
  3»محدود و بلکه محقرانه بود.

قرنی از اینکه وضع کشور در نهایـت بـه یـک رژیـم سـلطنتی      
ایجـاد  «و راه حـل آن را   4خواهد شد نگران بـود  دیکتاتوري تبدیل

                                                
(سرهنگ قنبر یکی از نیروهاي وفادار به نهضت ملی  85قنبر، مصاحبه، مأخذ پیشین، ص  .1

 به زاهدان تبعید شد و بعدها توسط قرنی به همکاري دعوت شد). 1332زستان مبود. وي در 
 43سکی، همان، ص رو. گازریو2
 86قنبر، همان، ص  .3
 .97شین، ص بزرگمهر، اسفندیار: خاطرات یا کاروان عمر، مأخذ پی .4
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یک دولت توانا براي پایان دادن به حاکمیـت طبقـه سـنتی بـاال و     
وادار ســاختن شــاه بــه قبــول نظــام پادشــاهی مشــروطه و انجــام  

بـا   تـوان او بر این باور بـود کـه مـی   دانست.  می» اصالحات گسترده
مـت چنـد   ي حکوها سپري کردن یک دوره حکومت استبدادي پایه

. دکر نه حکومتو د و شاه را وادار به سلطنت ریزي نمو حزبی را پی
گرایـان مترقـی همچـون     به ملیتوان را میافکار او را در این زمان 

ایـن   .1هاي جوان در ترکیه و جمال عبدالناصر در مصر دانست ترك
گرایان اسـم و رسـم دار و    ملینکته را نباید از یاد برد که افکار او را 

شـود   گفته مـی  2.کردارزیابیها در یک خط  عبارت دیگر مصدقی به
بتهـاج و  هاي سیاسـی چـون علـی امینـی، ابوالحسـن ا      وي با چهره

سـکی  وگرفت. گازیور می تأثیراز آنان  و حسن ارسنجانی همفکر بود
آنچه «افزاید:  نام داده است و می» گرایان مستقلملی «را این گروه 

بخشد تمایل به کار در درون محدوده  تمایز میها  آنان را از مصدقی

                                                
؛ گازیورسکی، مارك. ج. سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه، 44سکی، همان، ص وگازیور .1

  293، حیات اول، نشر مرکز، ص 1371فریدون کاظمی، تهران، 
هدف ما و آنها کامالً متفاوت بود من و دوستانم با کل رژیم کودتا «گویند:  . سرهنگ قنبر می2

بر سر کار است و مجري خواستهاي انگلیس و آمریکاسـت وضـع    مخالف بودیم مادام که شاه
 .88ـ  89ر.ك به : سرهنگ قنبر، همان، ص » تغییر نخواهد کرد...
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رژیم شاه خصلت غیر ایدئولوژیک آنان و پایگاه مردمی محدودشـان  
  1بود.

مانع اصلی او در راهی که در پیش گرفتـه بـود افـرادي چـون     
(رئـیس   ناصـر علـوي مقـدم    لشکرسر و تیمور بختیار رئیس ساواك

ز مقامات نظـامی و  بود. با این حال قرنی در میان برخی ا شهربانی)
ـ    افسـران درجـات   عـالوه در میـان   ه امنیتی هواخواهـانی داشـت ب

هاي سیاسی  دوستانی داشت. اگر فعالیت متوسط و افسران جزء نیز
عالوه او در ه ب 2کردند. شد از او حمایت می می او به موفقیت نزدیک

بین رجال سیاسی، بازرگانـان و مقامـات بلنـد پایـه اداري و حتـی      
نوده سـلطنت آشـنایانی داشـت همچنـین بـا احـزاب و       اعضاي خـا 

که بـه ابتکـار   » سازمان برادران«ي مطرح آن زمان چون ها سازمان
سیدحسن امامی امام جمعه تهران و به منظور مبارزه با حزب تـوده  

که بیشتر اعضاي آن نماینـدگان  » دوره«تشکیل شده بود و با گروه 
تعـدادي از اعضـاي حـزب    مجلس و کارکنان دولت بودند و بویژه با 

چـون اسـفندیار   آزادي دوستان نزدیکی داشت. برخی از دوستان او 
  3یی ارتباط تنگاتنگ داشتند.آمریکابزرگمهر با مقامات 

                                                
 .285سکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ص و. گازیور1
 .43سکی، ص ونجاتی، مأخذ پیشین به نقل از گازیور .2
 44ـ  45سکی، مأخذ پیشین، ص و. گازیور3
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 ،هاي خود را بـه اجـرا بگـذارد    قرنی وقتی تصمیم گرفت برنامه
مجلس سنا و ملی نیز در میان گذاشت  نبا بعضی از نمایندگا آن را

دست ه آنان در ایجاد اصالحات در جامعه را نیز بو حمایت تلویحی 
  1آورد.

ــرین   هماهنــگ دوســتان وي حســن ارســنجانی و اســفندیار  ت
اي  هـا ارتباطـات گسـترده    ییآمریکـا که بزرگمهر بـا   ندبزرگمهر بود

  داشت.
ایجـاد یـک   هاي قرنی براي  نویسد که کوشش سکی میورگازیو

  ي زیر بود.ها دولت هواخواه اصالحات مستلزم انجام فعالیت
ــن از     1 ــی و دو ت ــوي قرن ــترده از س ــاط گس ــاس و ارتب . تم

عقاید و نظریات آنهـا،  جلب همکارانش با نخبگان سیاسی به منظور 
مبتنی بر لزوم ایجاد یک دولت جدید و جلب پشـتیبانی محافـل و   

  جوامع عمومی.
بـه منظـور ایجـاد پایگـاه پشـتیبانی دولـت        حـزب آزادي تأسیس . 2
  جدید.
بــراي جلــب  آمریکــاس و مــذاکره بــا مقامــات دولــت ا. تمــ3

  فشار زیاد بر شاه براي اصالحات یاو  آمریکاپشتیبانی 

                                                
 97ـ  98بزرگمهر، همان، ص . 1
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بـه کودتـا    لنارضایتی مردم و در صورت لزوم توسـ . تحریک 4
  ي برقراري دولت جدیدابر

رتبـه و  عـالی  ش قرنـی بـه عنـوان یـک افسـر     ق. با توجه به ن5
فکر باید با دقت و مهارت طرح عملیات پنهانی را به نحوي که نروش

  1شاه از منظور واقعی این عملیات آگاه نگردد تهیه و تنظیم کند.
هـاي قرنـی و همکـارانش در اشـاعه افکـار و نظریـات        کوشش

سیاسی آنها و نیز ساختار فضاي مناسب بـراي جـذب طرفـداران و    
ي سیاسـی از طریـق جمعیـت    هـا  با گـروه  بسط آن از طریق تماس

شروع شد و ارسنجانی و بزرگمهر نیز در ایـن زمینـه بـه    » برادران«
هاي سیاسی و مطبوعات  فعالیت پرداختند. قرنی از طریق شخصیت

  2ي اپوزیسیون به دیدار و مذاکره پرداخت.ها و سازمان
وسیله ه کوشش براي تشکیل حزب آزادي ب 1336در تابستان 

 ،هـا  در جهت جذب و بسیج تودهبتواند ی به نتیجه رسید تا ارسنجان
ـ    شـاه؛  پشتیبانی از  وجـود آورد و قرنـی بـا    ه دولـت مـورد نظـر را ب

اري از دوسـتانش در حـزب و   یاستفاده از نفوذ خود در پیوستن بس

                                                
 47سکی، پیشین ص وگازیور .1
 48. همان، ص 2
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نیز بنا به روایتی جلب موافقت شاه در ایجـاد حـزب مزبـور ایفـاي     
  1نقش کرد.

بـا  مالقـات   یی درآمریکـا با مقامات  قرنی تماس 1335از سال 
آغـاز شـد و    )در تهـران  آمریکامقام سیاسی سفارت ( 2جان بولینگ

هـا   ت متحده گردید. سپس این تماسخواستار پشتیبانی دولت ایاال
به کارکنان سازمان سیا گسترش یافـت. وي بـه صـراحت بـه آنهـا      

ه و ایاالت متحده شاه را به قدرت رسـاند «ساخت که  خاطرنشان می
  3»ناگزیر باید راهگشاي حکومت شاه باشد.

داد از کانـال   ها ترجیح مـی  اینگونه تماس برخالفعالوه وي ه ب
بزرگمهر یکـی از عوامـل مهـم و فعـال سـیا در ایـران بـا مقامـات         

یی نیز به نحـوي کـه   آمریکایی ارتباط داشته باشد و مقامات آمریکا
ایت غیرمحسوسـی از  و شاه لطمه وارد نشود به حم آمریکابه روابط 

  4آنها پرداختند.
ي هـا  بینی کرده بود که محتمل است شاه از فعالیت قرنی پیش

کیا و علوي مقدم از هـر   او آگاه شود، همچنین تیمور بختیار، علوي
بـا ایـن    فرصتی براي بی اعتبار ساختن او اسـتفاده خواهنـد کـرد.   

                                                
 48بزرگمهر، همان مآخذ ص اسفندیار جفرودي و کاظم . مصاحبه با 1
٢ .john bowling 
 27؛ و همچنین براي اطالعات بیشتر نگ به: همان، پاورقی 49سکی، همان ص و. گازیور3
 49همان، ص  .4
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درخواسـت  ي خود از شـاه  ها حساب براي پنهان نگهداشتن فعالیت
ریـزي   آمیـزي را طـرح   د عملیات ظاهراً تحریـک هکرد به او اجازه د

گران و دشمنان بالفعل شاه را شناسایی کند. بنـابراین    کند تا توطئه
صـر اطالعـاتی دربـاره    اهـاي سـاواك و دیگـر عن    شاه نیز به گزارش

  1.داد ي مخفی قرنی ترتیب اثر نمیها تیفعال
ایجاد دولـت جدیـد توجـه بـه     فعالیت قرنی و دوستانش براي 

  چند عامل بود.
ــبکه   1 ــود، ایجــاد ش ــداف خ ــار و اه ــاعه افک . کوشــش در اش

 آمریکـا   تـا از آن از طریـق   آمریکاپشتیبانی، و جلب حمایت دولت 
  د.رکخواهد حکومت موردنظر آنها را منصوب  قانع شود که مشخصاً

  ند.وش ل. در صورت عدم موفقیت با ایجاد بحران به کودتا متوس2
به دولت جدید طـرح اضـطراري کودتـا را    . براي احاله قدرت 3

  2براي براندازي شاه مورد بررسی قرار دهند.
بـا   1336و دوسـتانش در اسـفند   ي سیاسـی قرنـی   ها فعالیت

بزرگمهر از طریق بیروت به یونان و مالقات او بـا  اسفندیار مسافرت 
وارد مرحله حساسـی شـد. ایـن     3ویلیام رونتري آمریکاوزیر خارجه 

                                                
 53. همان، ص 1
 53ـ  54همان، ص  .2
٣. William Rountree 
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مسافرت به منظور ایجاد یـک کانـال مسـتقیم ارتبـاط بـا مقامـات       
بـود. سـاواك او را تحـت نظـر گرفـت و از مالقـات        آمریکابلندپایه 

محرمانه او و رونتري مطلع گردیـد. بزرگمهـر پـس از بازگشـت بـه      
 و مـدت چنـد روز از او بـازجویی کـرد    ساواك بـه  ایران بازداشت و 

  1آزاد شد و تحت مراقبت شدید قرار گرفت.سپس 
این موضوع شاه را متقاعد ساخت که قرنی و یـارانش بـراي او   

ـ   رونــد. بنـابراین قرنــی و چنـد تــن از    شــمار مـی ه تهدیـد جــدي ب
بازداشـت   1336زیر نظر گرفت و در اواخر اسفند را دستان وي  هم

مـورد  دوازده تن از دوستانش دستگیر و شماري شد و به دنبال آن 
  2بازجویی قرار گرفتند.

کشـف  هـا  این ارتباطـات و فعالیـت  درباره اینکه چگونه جریان 
سـازمان اطالعـات شـوروي، سـاواك را در     معتقدند که، شد، برخی 

انـد. سـرهنگ    برخی نیز انگلیس را دخیل دانسـته  3جریان گذاشت.
شخصـی قرنـی دانسـته      اندیشـی  سـاده به علت قنبر کشف کودتا را 

وسیله یکی از عوامل سفارت انگلـیس بـه   ه ح کودتا را باست که طر

                                                
 54سکی، همان، ص وگازیور .1
 55ـ  56همان، ص  .2
کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه، محمدرضـا نفیسـی و کـامبیز عزیـزي،      .3

 245، چاپ دوم، ص 1372تهران، چاپخانه سفیدي 
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سفیر بریتانیا در تهران اطـالع داد و اظهـار داشـت     سر دنیس رایت
یی را جلب کـرده اسـت، خواسـتار حمایـت     آمریکاکه نظر مقامات 

افشـاي ایـن    1انگلیس شد. ولی آنها جریان را به شاه گزارش دادند.
را بـا شـدت هـر     موضوع کافی بود تا رقبایی چون تیمور بختیار آن

دخالت مقامات این  تشدبه ها  ییآمریکا 2نمایند.بیشتر تعقیب چه 
تکـذیب بـا تهدیـد نیـز     کشور در این کودتا را تکذیب کردنـد. ایـن   

در پشـتیبانی از قرنـی شـاه را     آمریکـا تکذیب مصـرانه   3همراه بود.
هم ه را ب آمریکاکه دستی در کار است تا روابط او و  متقاعد ساخت

بزند و از طرف دیگر تصمیم گرفت موضوع قرنی و عملیات او و نیـز  
  4را در آن کم اهمیت جلوه دهد. آمریکامداخله 

ال کـه چـرا وارد مســائل   ؤقرنـی در دادگـاه در پاسـخ ایـن سـ     
ایرانـی   ،باشـم  لشـکر سرقبـل از اینکـه   «سیاسی شده است گفـت:  

هستم و حق دارم در کارهاي مملکتی دخالت کنم و نظر بـدهم تـا   
  5»مملکت نباشد. هآنجا که مغایر با قوانین موضوع

                                                
 89قنبر، همان، ص  .1
 57گاز یوروسکی همان ص  .2
 109بزرگمهر، همان، ص  .3
 57سکی، همان، ص وگازیور .4
 .111بزرگمهر، همان، ص  .5
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آیین دادرسی  344و  330وي پس از محاکمه به موجب مواد 
ي ها ارتش به اتهام مداخله در امور غیرنظامی و مشارکت در فعالیت

ه تحت تعقیب قرار گرفت و سیاسی و نیز خودداري از گزارش به شا
در دادگاه نظامی به دو سال زندان محکـوم   1336در اوایل تابستان 

د و متعاقـب آن  شد. ولی از رأي دادگـاه تقاضـاي تجدیـد نظـر کـر     
تجدید نظر او را مجرم شناخت و به سه سال زندان و اخـراج  دادگاه 

  1از ارتش محکوم ساخت.
  نویسد: کاتوزیان در این باره می

یت که موارد اتهام و محاکمه قرنـی هیچگـاه علنـی    عواقاین «
نشد، اینکه او محاکمه صحرایی و تیرباران نشد و اینکـه مجـازاتش   

گذارد که او از حمایت یک  قدر سبک بود جاي تردید باقی نمی این
  2»قدرت خارجی برخوردار بوده است.

اما سرهنگ قنبر معتقد است که این ارفـاق صـرفاً بـه منظـور     
خواستند شایعه  اندیشی مقامات سفارت انگلیس بود که می مصلحت

ــت  ــاحمای ــد.  آمریک ــگ نشــان دهن ــین  3از وي را کمرن وي همچن

                                                
 58گازیورسکی، همان، ص  .1
 244. کاتوزیان، همان، ص 2
 90قنبر، همان، ص  .3
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خواسـتند   مـی هـا   برخی نیز عقیده داشتند که انگلیسـی «افزاید:  می
  1»ها نبودند. ئیآمریکاوانمود کنند که آنها افشاگر کودتاي 

  ساواك و نیروهاي همراه قرنی
نــوع و ترکیــب نیروهــایی کــه قرنــی در دوره اول کــه بــراي آن

دستگاه دولت دکتر اقبـال گـرد هـم     مخالفت خود با رژیم پهلوي و
گـزارش سـاواك از ایـن نیروهـا و چگـونگی       ،ورده بود آشنا شویمآ

قرنـی ابتـدا بـه چـه      لشـکر سر شـود. مـی آشکار  کامالً ،ترکیب آنها
ـ طلب امید بسته ب اي از نیروهاي سیاسی قدرت دسته دنبـال  ه ود و ب

اي از نیروهـاي   تغییر و تحول سیاسی از طریق توسل به چه دسـته 
لذا این گزارش تا حدود زیادي جهت و سمت و  ،سیاسی بوده است

دهد کـه بیشـتر بـه نیروهـایی      سوي قرنی را در این زمان نشان می
سـمپاتی دارنـد و    آمریکـا به ایاالت متحد نسبت است که عالقمند 
مسایل و مشکالت ایران را حـل خواهـد    آمریکاه کردند ک تصور می
بـه قـدرت رسـید و ایـن      آمریکااز طریق حمایت توان می کرد و یا

در فضـاي سیاسـی   ي درونی بعـد از کودتـا   ها کایت رقابتح مسأله
گـذاران  تأثیر کـه  و انگلـیس  آمریکابین دو ابر قدرت ایران و رقابت 

  دارد. ،بودنداصلی سرنوشت سیاسی و اقتصادي مردم ایران 
                                                

 همان .1
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 »به کلی سري « 

  سازمان اطالعات و امنیت کشور:
ي نـوینی بـه   هـا  ایجـاد جمعیـت   احیاناًي مختلف و ها جمعیت

و فعالیت شدیدي را  استفاده ،ثباتبراي باید استفاده از آنها منظور 
نـام رفاقـت و دوسـتی    ه اشخاص مختلف ابتدا ببا دنبال نموده و یا 

را وارد به همکاري با خود نموده و یـا  تماس گرفته و سپس یا آنان 
و دستجات را نزد بیگانگان طرفدار خود قلمـداد  ها  آنکه آن جمعیت

کرده که خود را شـخص متنفـذ در دسـتجات مختلـف وانمـود       می
یا به توصـیه همکـاران خـود روحیـه      مزبور شخصاً لشکرسرنماید و 

ئی مریکـا آئی را بررسی نموده و این نکته روانشناسـی را کـه   آمریکا
 هکـار بـرد  ه ب ،خواهان کار کردن با اکیپ و دستجات متشکلی است

ثري به نیز کمک مؤ موقعیت نظامی و محل سازمانی او ضمناً .است
بـه مناسـبت    آوري دستجات بوده چه بسا اشخاصی که صـرفاً  جمع

سـتاد ارتـش) دنبـال او رفتـه و     اداره دوم شغل ارتشـی او (رئـیس   
اداره دوم انـد. هـر چنـد کـه رئـیس       پنداشته را مجاز میاو عملیات 

و نفـوذ در احــزاب   جـاز و موظـف بــه تشـکیل دسـته و جمعیــت    م
منظوري غیر از انجام وظیفه داشته  لشکرسرباشد اما چون این  نمی

از مقام و اختیارات خود سوء استفاده نموده و نزد غیر نظامیان کـه  
کـرده   را موجـه وانمـود مـی   عملیات خـود  آگاهی به این امر ندارند 
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است به استثناي چند نفري از یاران صـمیمی او کـه از بـاطن امـر     
اند چه بسـا   نموده آگاهی داشته و او را در پیشرفت کارش یاوري می

اطـالع بـوده و فریـب     که دیگران از ماهیت او و نیـات پلیـدش بـی   
موقعیــت و شــغل او را خــورده باشــند. اینــک بــه شــرح ایــن نــوع 

  شود: ها پرداخته می فعالیت
  خواهان . تماس با آرامش و گروه ترقی1

خواهـان   احمد آرامش گروه ترقـی  1330هنگامی که در سال 
را تشکیل داد و در جلسات متشکله شـروع بـه تنقیـدات از اوضـاع     

قرنی درصدد نزدیک شدن به این گـروه برآمـد    لشکرسردولت نمود 
ات آقـاي احمـد   و بوسیله دکتر هوشنگ منتصـري خواسـتار مالقـ   

آرامش شد و اولـین مالقـات در منـزل هوشـنگ منتصـري انجـام       
نامبرده از اینکـه تعـدادي اشـخاص     لشکرسردر این مالقات  .گردید

انـد اظهـار خوشـوقتی نمـوده و از      تحصیل کرده گرد هم جمع شده
اند که همـه   خواهان تعریف کرده و به آقاي آرامش گفته گروه ترقی
ي خوبی هستند و خیلی خوب است که دور هم جمع ها اینها جوان

قرنی تماس خود را با این گـروه حفـظ کـرده و دو     لشکرسربشوند 
الموتی با آقاي احمد آرامـش رهبـر گـروه    مرتبه هم در منزل آقاي 

خواهان مالقات نمود تا اینکه به عللی که شـرح آن از حـدود    ترقی
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آن  خورد و اعضـا  همه خواهان ب این بررسی خارج است گروه ترقی
  متفرق شدند.

ــت آزادي و تمــاس 2 ــا آن  لشــکرسر. تشــکیل جمعی ــی ب قرن
ـ    ه جمعیت و حمایت از آن هنگامی که گفتگو از تشـکیل احـزاب ب

میان آمد و ارسنجانی و دکتر شاهکار با چنـد نفـر از رفقـاي خـود     
ـ  لشکرسرفوراً آقاي  .درصدد تشکیل جمعیت آزادي برآمدند ه براي ب

پایگاهی در میان آنان به تکاپو افتـاد و کوشـش کـرد    آوردن  دست 
دوستان خود را به این جمعیت بفرستد و خود را بـه آنـان نزدیـک    

در یکـی از   لشـکر سرکند تا آنجایی که اطالع حاصـل اسـت آقـاي    
سسین جمعیت در منزل ارسنجانی شرکت نموده جلسات هیئت مؤ

  است.
قرنی کوشش نموده که آقاي اسفندیار بزرگمهر  لشکرسرآقاي 

و بعـداً شـرح بیشـتري دربـاره او     اند  که از محارم خاص ایشان بوده
داده خواهد شد به جمعیت آزادي بفرستند همچنین پیوسته سـعی  
داشته که این معیت را تقویـت و پشـتیبانی نمـوده و بـراي انجـام      

ـ  راي اینکـه بتوانـد   مقاصد سیاسی خود از آن استفاده ببرد و حتی ب
وسیله دوستانی کـه  ه رهبري حزب مردم هم نفوذ کند بدر دستگاه 

در این جمعیت داشته فعالیتی را براي ائتالف این جمعیت با حزب 
را به حزب بـازي و   لشکرسرعالقه آقاي  همردم آغاز نمود. براي اینک
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 دار و دسته سازي بدانیم اختالف و علل اختالفی را که میان دو نفر
از هیئت عامله جمعیت آزادي آقاي ارسنجانی و جفرودي وفعالیتی 

انـد بیـان    بـراي رفـع ایـن اخـتالف نمـوده      لشـکر سررا که از آقاي 
  داریم. می

سـن ارسـنجانی از آقـاي    حچندي قبل یـک روز شـنبه آقـاي    
نماینـد کـه بـراي صـرف چـاي       جفرودي دعوت میکاظم مهندس 

روز یکشـنبه آقـاي قنبـر    منزل ایشان بروند صـبح  ه دوشنبه عصر ب
چهاردهی که اکنون فوت نموده اسـت (نـامبرده از دوسـتان آقـاي     

رود و بـه ایشـان    قرنی بوده است) به دیدن مهندس جفـرودي مـی  
 ،یکشـنبه عصـر آقـاي ارسـنجانی    » روي خوب راهی مـی «گوید:  می

دارد که فردا عصر  نماید و اظهار می مهندس جفرودي را مالقات می
تشـریف   حتمـاً شـما   ،م منـزل مـن تشـریف دارنـد    تیمسار قرنی ه

بیاورید. آقاي مهندس جفرودي دوشنبه عصر بـه منـزل ارسـنجانی    
بـه   ،بیایـد نماینـد کـه    به او اصرار می یرود و پس از اینکه تلفن نمی

از روز بعد از آن اخـتالف بـین    .رود بهانه کسالت متعذر شده و نمی
  شود. میآقاي ارسنجانی و مهندس جفرودي شروع 

و  آیـد  چند وقت بعد آقاي اشتري استاندار گیالن به تهران می
ــر  ــدس جف ــا مهن ــتري و  آق ــاي اش ــوتی از آق ــزلش دع ودي در من
نماید. در این مهمـانی آقـاي    قرنی می لشکرسرنمایندگان گیالن و 
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مـن  «گویـد   ي متفرقه به آقاي قرنی مـی ها جفرودي ضمن صحبت
ـ  لشـکر سر» ومر حضـرت بخواهنـد مـی    راهی را که اعلـی  ایشـان  ه ب

گویـد یـک روزي همـدیگر را ببینـیم چنـد روز بعـد مهنـدس         می
دارد کـه بـا    کند و اظهار مـی  قرنی را مالقات می لشکرسرجفرودي 

شود با هم ناهاري بخورند. در سر ناهار  مائیم و قرار مینهم مالقات 
اینهـا (جمعیـت    گویـد: بـا   قرنی به مهندس جفرودي مـی  لشکرسر

آزادي) صمیمانه همکاري بکن یا آنها را رها کن. پس از این جریان 
انـد   نموده دانسته و از او پرهیز می غریبهآقایان مهندس جفرودي را 

اند که بـه او رد را گـم کنـد. چنانچـه ده روز      و حتی کوشش داشته
آقـاي ارسـنجانی در    ،قرنی با جفـرودي  لشکرسربعد از مالقات آخر 

شاه است و سه روز بعد الموتی ئت عامله گفت جمعیت جمعیت هی
  حضرت. زنده باد اعلی :بدون مقدمه و غیر طبیعی گفت

که در جمعیـت آزادي  با توجه به بیشینه چند نفر از اشخاصی 
باشـند از قبیـل: شـهاب فـردوس، المـوتی،       ه مـی جزو هیئت عاملـ 

ـ ارسنجانی، مهندس زاوش، دکتر بهار نوري ماهیت این ج ه معیت ب
گردد و با در نظر گرفتن اینکه هـر یـک از آقایـان     خوبی آشکار می

انـد   نامبرده در گذشته به نحوي انجام فعالیت ضد سـلطنت داشـته  
قرنی در نزدیکـی و حمایـت جمعیـت مزبـور      لشکرسرمقاصد پلید 
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گردد عالوه بر آنکه اصـوالً نـه وظیفـه چنـین اقـدامی را       آشکار می
  ي سیاسی بوده است.ها عالیتداشته و نه مجاز به ف

  عالی هاي دانشسراي . تماس با جامعه لیسانسیه3
عالی که دبیر آن آقاي محمـد   هاي دانشسراي جامعه لیسانسیه

قرنی واقع شده و خود را  لشکرسرباشد نیز مورد نظر  می 1درخشش
یی هـا  مالقـات  همبه آقاي درخشش نزدیک نموده است و اغلـب بـا  

نمودند. جاي یادآوري دارد کـه آقـاي    داشته و با هم ناهار صرف می
درخشش نیز مانند چند نفر نامبرده در جمعیت آزادي جـزو افـراد   

ـ  قدیمی حزب  خـوبی از ایـن   ه منحله توده بوده و آقاي قرنی هـم ب
ي ضــد ســلطنت ایشــان درگذشــته آگــاهی هــا پیشــینه و فعالیــت

  2ند. داشته

  گزارش محکومیت  
محکومیت قرنی ستاد بزرگ ارتشـتاران طـی گزارشـی     پس از

قرنی بدون ذکر هرگونـه همکـاري    لشکرسرموضوع سوابق خدمتی 
مرداد که حکایت از عدم همکاري وي دارد گـزارش   28در کودتاي 

                                                
به هنگام دولت شریف امامی و وزیر  1332برگزار کننده اعتصاب معلمان در سال  1.

 فرهنگ دولت علی امینی 
 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .2
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اخراج وي از خدمت به خاطر محکومیت به خاطر شرکت در کودتـا  
دمتی را چنین آورده است که برابر گزارشـات خالصـه وضـعیت خـ    

  تهیه شده است.

  ستاد بزرگ ارتشتاران
اخراجـی ولـی    لشـکر سرخالصه وضعیت خدمتی تیمسـار   موضوع:

  قرنی
-قرنـی  :شـهرت  -فرزند میرزا آقـا خـان    ولی -مشخصات  .1

صـادره از   27999داراي شناسنامه شـماره   -1292متولد 
  داراي عیال و اوالد. -1/7/1309 :خدمته ورود ب -تهران

دوره سـتاد دانشـگاه    -دانشـکده افسـري   -. مراحل تحصیلی2
  سه ماهه اطالعیه دانشگاه جنگ. هدور -جنگ
درجه ستوان دومی و ه ب 1311در مهر ماه  -. مراحل درجات3

  ي مفتخر گردیده.لشکرسردرجه ه ب 1326در مهر ماه 
 -توپخانـه  4هنـگ   2ردان گکفیل فرماندهی  -. مشاغل مهم4

رئــیس رکــن ســوم ســتاد مرکــز  -کوتــاه 105فرمانــدهی گــردان 
رئیس رکـن سـوم    -لشکرفرمانده پارك توپخانه  -تعلیماتی آمادگاه

معـاون   -سـتاد ارتـش  اداره دوم رئیس  -بازرس رشت 2 لشکرستاد 
  دوم ستاد ارتش.
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ــازات5 ــی  -. امتی ــوص اعل ــودانی مخص ــایون   آج ــرت هم حض
 - 2همـایون درجـه   -نشان -3و  2نشان لیاقت درجه  -شاهنشاهی

نشان خـدمت   - 1نشان رستاخیز درجه  - 3و  2نشان دانش درجه 
نشـان   - 2نشان پارس درجه  - 2و  1نشان کوشش درجه  2درجه 

  ماه ارشدیت. شش - 1و  3افتخار درجه 
و مرتبه تقدر  3در فرمان همگانی ارتشی تقدیر  -. تشویقات 6

  مرتبه. 43دستور قسمتی و کتبی 
 2مرتبـه تـوبیخ و    ازداشت و یکروز ب 25جمعا  -. تنبیهات 7

  روز زندانی.
نظـر ویـژه بـه     اه تجدیدگطبق راي داد -. پرونده محاکماتی 8

اتهام لغو دستور و مستور داشتن جریاناتی را از مافوق به سـه سـال   
قانون دادرسـی و کیفـر    298استناد ماده ه زندان عادي محکوم و ب

ــد (د)   ــش و بن ــاده ارت ــا  15م ــتخدام نیروه ــانون اس ــلح ي ق مس
از خـدمت ارتـش شاهنشـاي اخـراج      22/4/37شاهنشاهی از تاریخ 

  1گردد. می
  برابر خالصه وضعیت خدمتی است.   :رونوشت

                                                
 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .1
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  هاي تحت نظر سال
را مـورد توجـه    ها ي قرنی در این سالها فعالیتما براي آن که 

کنیم با توجه به اسناد تاریخی بـر جـاي    بهتري قرار دهیم سعی می
عملکـرد   توضـیح ایـم بـه    دسترسـی یافتـه  هـا   مانـده کـه مـا بـدان    

اس گزارشات ساواك و نیروهـاي امنیتـی رژیـم    سا رقرنی بلشکرسر
پهلوي بپردازیم و از آنجایی که قضاوت در این باره به علـت فقـدان   

ـ    منابع کافی بسیار مشکل است اس سـ ا ربه ترفیع عملکـرد قرنـی ب
اس سا ربپردازیم (بگزارشات ساواك و نیروهاي امنیتی رژیم پهلوي 

 بـا ایـن حـال    )ایم دسترسی یافته ها سناد بر جاي مانده که ما بدانا
چرا کـه سـاواك    ،اسناد بر جاي مانده قدرت واگویی بیشتري دارند

در این زمان با حساسیت بسیار زیادي مراقب عملکـرد قرنـی بـوده    
  است.

یـدي دربـاره   ؤاهللا م اولین گزارش ساواك اظهارنظر آقاي عـزت 
قرنی به هنگام آزادي از زنـدان اسـت کـه در سـند آمـده       لشکرسر

است که قرنی قبل از آزاد شدن راضی به عذرخواهی از شـاه نشـده   
  است.  
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  دادگاه بدوي   مجازات یدشددادگاه تجدید نظر و ت
محمدولی قرنی در دادگاه بدوي در مورد قرنـی   لشکرسرحکم 

غو دسـتور بـوده کـه    که به اتهام مستور داشتن از مقامات مافوق و ل
دادرسی و کیفري ارتش در مجـازات اشـد دو    قانون 344برابر ماده 

سال زندان بوده درباره قرنی به سه سال افزایش یافـت و عـالوه بـر    
افزایش شدید حکم، اخراج از ارتش نیـز بـه تبـع آن صـادر شـد و      

ــر آزمــوده و دادگــاه  (دادســتان ارتــش) ســرتیپ حســین عــالوه ب
 يحکـم مزبـور بـه امضـا     صـادق امیـر عزیـزي    لشکرسر تجدیدنظر

شخص محمدرضا پهلوي نیز رسـید و قرنـی تحویـل زنـدان شـد و      
  حکم به کارگزینی ارتش نیز ابالغ شد.

  ارانتستاد بزرگ ارتش
  ارانتتیمسار ریاست ستاد بزرگ ارتش

  محمدولی قرنی لشکرسردرباره 
  27/3/1337/د تاریخ 208پیرو شماره 

 لشــکرسره بــه ریاســت تیمســار ژویــ . دادگــاه تجدیــد نظــر1
امیر عزیزي پس از انجـام تشـریفات قـانونی و هفـت جلسـه       صادق

اتفـاق آراء دادرســان اتهامــات  ه بــ 30/4/1337دادرسـی در تــاریخ  
موجـب کیفرخواسـت   ه محمدولی قرنی را که ب لشکرسرمنتسبه به 
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مسـتور داشـتن   «و دیگر بزه » لغو دستور«یکی بزه  ،دادستان ارتش
بوده اسـت ثابـت و مسـلم تشـخیص     » را از مقامات مافوقجریانات 

قانون  330متهم را بند ب از ماده » لغو دستور«داده و از لحاظ بزه 
دادرسی و کیفر ارتش محکوم به سه سال زندان عـادي و در مـورد   

ـ  » مستور داشـتن جریانـاتی را از مقامـات مـافوق    «بزه  ه مـتهم را ب
ـ    قانون دادرس 344موجب ماده   7مـاده  ه ی و کیفـر ارتـش نـاظر ب

همان قانون محکوم به دو سال زنـدان عـادي دانسـته و در نتیجـه     
  ي قرار گرفته است.اشد (سه سال زندان عادي) مورد رأ اجراء کیفر

. با توجه به اینکه موضوع اتهام مربوط به تکالیف نظامی بوده 2
از  ي صادره از دادگـاه تجدیـدنظر کـه کیفـر تبعـی آن اخـراج      أو ر

 31/4/1337باشـد قانونـاً قطعـی بـود در تـاریخ       خدمت ارتش مـی 
ي صـادره و  أر ياجـرا «نسبت به  6174عرض شماره  گزارش شرف

تقـدیم گردیـد در نتیجـه اوامـر     » محکوم به زندان شهربانیتحویل 
ران مبنـی بـر   اتحضرت همایون شاهنشاهی بزرگ ارتشـ  مطاع اعلی

به اداره دژبـانی   مراتب جهت اجرا و ورصدي صادره شرف اجراي رأ
  ارتش اعالم گردید.

  آزموده لشکرسر -دادستان ارتش 
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  :گیرندگان
. تیمسار ریاست سازمان اطالعات و امنیت کشور پیرو شماره 1

ــاریخ 113 ــم  21/2/1337/د ت ــرو ش ــش پی ــارگزینی ارت اره اداره ک
ــاریخ 208 ــت 27/2/1337/دم ت ــار و جه ــدام  هر استحض ــه اق گون

  1مقتضی
  قرنی عذرخواهی نکرد

قرنی مدت محکومیـت خـود را سـپري     لشکرسربا وجودي که 
داند پس از آزادي به شدت تحت نظر خواهد بود و در  کند و می می

صورت عدم عذرخواهی زندگی عادي نخواهد داشت بـا ایـن وجـود    
  قرنی عذر نخواست.

  گزارش اطالعات داخلی

  سازمان اطالعات و امنیت کشور(ساواك) 
اهللا مویدي که از مهندسین وزارت پسـت و تلگـراف    آقاي عزت

قرنی  لشکرسراظهار داشته قرار بود  1/9/39شنبه  است در شب سه
انـد   از زندان آزاد شود ولی تاکنون آزاد نشده و به او پیشنهاد کـرده 

  2ذرت بخواهد ولی او زیر بار نرفته است.که از شاه مع
  برابر با اصل در پرونده کالسه.   :رونوشت

                                                
 ، پرونده سرلشکر قرنی آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .1
  آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .2

/ س ن  3618  شماره:  
  7/9/1339 تاریخ وصول:

7/9/1339  گزارش:  
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ذلک با وجود عدم عذرخواهی قرنی وي بعـد از اتمـام دوره    مع
شـود   زندان با شش ماه عفو تقلیل دوره محکومیت از زندان آزاد می

ویژه حکایت از احترام ویژه همگانی بـراي قرنـی    مأمورولی گزارش 
دهـد کـه    دارد آوردن حدود سیصد دسته گل در آن زمان نشان می

قرنی در میان مردم چقدر بوده است و این در حالی است که  اعتبار
دانستند که قرنی به شدت تحت نظر است ایـن گـزارش    همگان می

هـر   ،رده اسـت تنظیم شـده چنـین آو   12/10/1339که برابر تاریخ 
چند دستور ساواك بر ادامه مراقبت از قرنی نیز در این سـند جـاي   

    توجه دارد.

  خیلی محرمانه

              12/10/39 گزارش
بـه مراقبـت از منـزل مسـکونی     احتراماً در اجراي امـر راجـع   

اینـک نتیجـه    ،سابق ولی اهللا قرنی اقـدامات الزم معمـول   لشکرسر
  رسد. عرض عالی میه مراقبت غیرمحسوس به شرح زیر ب

در چند روزه اول آزادي سوژه از زندان و هنـوز مراقبـت    -الف 
ود چهار صد نفر به تناوب به منـزل  داي در ح عده .انجام نگرفته بود

طوري که از داخل منزل معلـوم بـود در   ایشان رفته بودند. چون به 
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در صـحن حیـاط منـزل وجـود      ها اطاق در حدود سیصد دسته گل
  داشت.

کنندگان غیرنظامی به منزل سوژه اشخاصی بـه   از مراجعه -ب 
  اسامی زیر شناخته شده:

. آقـاي رحـیم زهتـاب مـدیر     2اهللا امینی اراکی  . آقاي نصرت1
محمود شمشیري شغل چلوکبـابی  . آقاي 3روزنامه اراده آذربایجان 

 29ط  21751بنــز شــماره . آقــاي منصــوریان وســیله اتومبیــل 4
متعلق به آقاي اسداهللا سپهري ساکن خیابـان ناهیـد منـزل پـالك     

متـري اول   بیسـت  1. آقاي پطروس یونان گی ساکن بخش 5 218
  49442داراي تلفن شماره  78منزل پالك 

  ك .اند شرح زیر شناخته شدهه از نظامیان سه نفر ب -ج 
ــی وز. ســرهنگ عبــاس ف1 گرد . ســر3. ســرهنگ وحــدتی 2ن

  اند. معینی شناخته شده
منزل مزبور کم و خیلی محدود شده و بـه  ه رفت و آمد ب اخیراً

شود سوژه شروع به بازدیـد از اشخاصـی کـه     طوري که مشاهده می
عـرض   استحضـاراً اند نموده است.  دیدن ایشان آمدهه در این مدت ب
  1ي بعدي دژبانی گزارش خواهد شد.ها نتیجه مراقبت

                                                
 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .1
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  قرنینفوذ در خانه 
ویـژه سـاواك در    مـأمور از آزادي قرنـی  درست پانزده روز بعد 

تعـداد زیـادي از    رحضـو بـه علـت    کهکند  نفوذ می ويداخل خانه 
ویـژه توانسـت    مأمور غل و بازنشسته ارتش و سایر اقشار،افسران شا

با قرنی مالقات نماید ولی با توجه به حساسـیت بحـث سیاسـی در    
  ت نگرفته است.روصبحث خاصی ویژه  مأمورحضور 

  گزارش اطالعات داخلی
سابق ولی قرنـی   لشکرسراي از دوستان و طرفداران  عده اخیراً

که بین آنها افسران و امراي بازنشسته ارتش نیز وجود دارنـد بـراي   
نمایند و طـی یکـی دو    ه آمد و رفت مییمالقات قرنی بمنزل مشارال

ویژه بـه مالقـات قرنـی رفتـه در آنجـا بحـث و        مأموراي که  جلسه
  1مذاکره سیاسی در بین نبوده است.

  کودتاگر پیر
اما پس از مدتی کودتاگر معروف دوره معاصـر سیدضـیاءالدین   
طباطبایی همراه با پیامی از سوي شاه شبانه به منزل قرنی رفـت و  

و پیونــدش بــا  ءالدین طباطبــاییاهمیــت خــود سیدضــیا بــرخالف
ي قدرت خارجی و شخص شاه و مشکالتی که قرنـی پـس   ها کانون

                                                
 ارشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .1
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از گذراندن محکومیت به لحاظ اقتصادي و اجتماعی پیدا کرده بود 
دهـد امـا    سید ضیاء پیشنهاد یک پست سیاسی مهم را به قرنی می

پذیرد و این در حالی است که در چنـد مـاه بعـد از ایـن      قرنی نمی
 مراســماللهیــار صــالح در  همــراه بــهرهبــران جبهــه ملــی تــاریخ 

راضـی بـه    (وزیـر دربـار)   با اسـداهللا علـم   »آبگوشت خوري والیتی«
سـفارت   مجلـس و پسـت   سرپرستی پسر صـغیر شـاه و نماینـدگی   

  1شوند. می
  گزارش اطالعات داخلی

یک اطالع خصوصـی حـاکی اسـت کـه چنـد روز قبـل آقـاي        
ی بـا  دتقرنی رفته و م لشکرسره به منزل ضیاءالدین طباطبایی شبان

کـرده اسـت. طبـق اطـالع در ایـن مالقـات آقــاي       ایشـان مـذاکره   
حضرت همایونی به  سیدضیاءالدین طباطبایی حامل پیغامی از اعلی

  قرنی بود و از ایشان دلجوئی به عمل آمده است. لشکرسر
اند که  قرنی اظهار داشته لشکرسرت قاالشود در این م گفته می

ول یـک  بـ وجه حاضر بـه ق  هیچدر حال حاضر و با وضع موجود به 
  باشد. پست سیاسی بسیار مهم نمی

  2ریاست سازمان اطالعات و امنیت کشور گیرنده:

                                                
 1380سسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسـی  ؤشاهدي مظفر زندگی سیاسی اسداهللا علم م« .1

 تهران ص متعدد.
 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .2
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  گرایان و قرنی ملی
 تا سـال  1336داشت از سال پرواضح است که قرنی در ایام باز

گرایان در زندان آشـنا شـده اسـت و بعـد از      با جمعی از ملی 1339
یاسـی داشـته اسـت کـه سـند و      این گرایشاتی به این نیروهـاي س 

  گزارش ذیل در همین باره است که ساواك تهیه کرده است.

  27/6/41اطالعیه 
یکی از اعضاي جبهه ملی اظهار داشته محسن کامرانی یکی از 
اعضاي جبهه ملی از قول پسر عمویش سـتوان یکـم دکتـر فیـروز     

شـود   مـی وضع جبهه ملی روز به روز بهتر : کامرانی اظهار داشته که
طور محسوسی بـه طـرف جبهـه ملـی     ه ها هم ب حدي که ارتشیه ب

سـابق قرنـی کـه از بسـتگان دکتـر       لشکرسراند.  گرایش پیدا کرده
  فیروز کامرانی است دو سال است با این دسته رفته و آمد دارد.

بازنشسته فوالدوند چندین مرتبه پیشـنهاد همکـاري    لشکرسر
نیست تا به حال پیشنهادهاي او نموده ولی به نظر ما آدم مطمئنی 

هاي مـادي   باز تقاضاي همکاري و حتی کمک اخیراًاست و رد شده 
و معنوي نموده که تصمیم قطعی در این بـاره گرفتـه نشـده اسـت     
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الخصـوص تیـپ جـوان     ها علی ولی آنچه مسلم است در بین نظامی
  1طرفداران زیادي داریم.

  ي ویژهها مراقبت
قرنـی در همکـاري بـا رژیـم      لشـکر سربا وجود عـدم پـذیرش   

که از ساواك  .پردازد پهلوي، ساواك به شدت به مراقبت از قرنی می
در مازنـدران گـزارش تهیـه    » ونوش«جریان سفر قرنی به روستاي 

کرده و میزبان و همراهان وي نیز مورد ارزیابی دقیق سـاواك قـرار   
در گرفتند که مدیر کل اداره سوم سرتیپ امجدي دسـتور اکیـدي   

کنــد و ایــن در شــرایطی اســت کــه جنــبش  ایـن بــاره صــادر مــی 
در ایران به طـور جـدي آغـاز و     (ره)امام خمینیگرایانه نهضت  اسالم

  گیري بود. در حال اوج
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  گزارش اطالعات داخلی
  اهللا قرنی سابق ولی لشکرسر: موضوع

سابق ولی قرنی بـه   لشکرسر 8/1/42به قرار گزارش واصله روز 
اتفاق سرهنگ فزونی و سرهنگ جوادزاده بـه قریـه (ونـوش) سـی     

قلـی درویـش    در منزل اهللا 10/1/42کیلومتري نوشهر رفته و تا روز 
هم چند روزي بـه اتفـاق سـرهنگ     اند و این عده قبالً اقامت داشته

  .1اند بوده »زیر آب«سوادکوهی در 
نیـز دکتـر    7/1/42الـی   29/12/41مضافاً بـه اینکـه از تـاریخ    

بقائی رهبر حزب زحمتکشان به اتفاق احمد احرار سردبیر روزنامـه  
  2اند. قلی درویش اقامت داشته اطالعات در منزل اهللا

  (ریاست اداره کل سوم)   ساواك مازندران: گیرنده

                                                
 باشد.اي ییالقی بین قائم شهر و فیروزکوه میزیر آب منطقه 1
 آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی .2

  21/1/1342 تاریخ:
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  کشورسازمان اطالعات و امنیت 
  تحقیق و اعالم دارند. خواهشمند است دستور فرمائید دقیقاً

قلی درویش داراي چه شغلی بوده و سـوابق سیاسـی وي    . اله1
  چیست؟

  ؟با مشارالیه از چه جهت آشنایی و رابطه دارد. دکتر بقائی 2
اخراجی قرنی با درویـش از چـه جنبـه در ارتبـاط      لشکرسر. 3

  ؟باشد می
نـد و یـا   ا . سرهنگ فزونی و سرهنگ جوادزاده افسران شاغل4

  ؟قرنی چگونه استبازنشسته و روابط آنها با 
قرنـی بـه منـزل     لشـکر سر. مراجعه و اقامت دکتـر بقـائی و   5

درویش که تقریباً مقارن یکدیگر صورت گرفته چـه ارتبـاطی بهـم    
  داشته و موضوع مذاکرات نامبردگان با درویش چه بوده است؟

. آیا در این صورت افراد دیگري نیز با آنان مالقات و مـذاکره  6
  1اند یا خیر؟ نموده

امجدي» ب«مدیرکل اداره سوم   
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  و دور جدید مبارزات قرنی (ره)امام خمینیآغاز نهضت 
خـرداد   15گیـري قیـام    و شـکل  (ره)امام خمینیبا آغاز نهضت 

، این بار قرنی راه جدید خود را پیدا کرد و دور جدید فاصـله  1342
از طریق نزدیک شـدن بـه    را اش گرفتن از باورهاي سیاسی گذشته

سـبب نیسـت کـه در ایـن      بی .آغاز کرد (ره)امام خمینی هاي اندیشه
ي جدید قرنی ها درسبه بازکاوي مشخصات و آ مجدداًزمان ساواك 

شـود   آشکار می کامالًپردازد و نتیجه این بازکاوي در سند بعدي  می
اهللا میالنی ارتبـاطی نزدیـک برقـرار     و آیت (ره)امام خمینیکه وي با 

    کرده است.

  خیلی محرمانه

          ستاد بزرگ ارتشتاران
  ریاست سازمان اطالعات و امنیت کشور: به

  سابق اخراجی ولی قرنی لشکرسر: موضوع
نامبرده باال برابر راي دادگـاه تجدیـدنظر ویـژه بـه اتهـام لغـو       

بـه سـه سـال     ،دستور و مستور داشتن جریاناتی از مقامات مـافوق 
از خـدمت ارتـش اخـراج     31/4/37زندان عادي محکوم و از تـاریخ  

گردیده و عکسی نیز در سوابق موجود نیست نشانی محل سـکونت  
ـ مشـارالیه   شــرح زیـر اعــالم و دربـاره خالصــه سـوابق خــدمتی    ه ب

  13/4/1342 تاریخ وصول:
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کـه پـس از حصـول نتیجـه     شـود   میچگونگی از آجودانی استعالم 
  شد.مراتب متعاقباً اعالم خواهد 

  1بلوار کرج جاده پهلوي خیابان هروي منزل شخصی -نشانی 
  رئیس اداره دوم سپهبد کمال

بخش از طرف سرهنگ ستاد اردشیر تاج  

حاج آقا مصـطفی   حجت االسالم قرنی با لشکرسرارتباط 
  خمینی

نیروهاي نزدیـک بـه    و (ره)امام خمینیبا  قرنی لشکرسرارتباط 
کـه   بـود  موضوع حساسیت برانگیزيجنبش اسالم گرایانه در ایران 

انـد   ساواك و رژیم پهلوي با حساسیت بسیار زیاد به آن توجه داشته
اي  و این گزارش حکایت از آن دارد که قرنی با طیف بسیار گسترده

از مخالفان سیاسی رژیم پهلـوي ارتبـاط گرفتـه اسـت کـه شـامل       
 (ره)امـام خمینـی  حجت االسالم سید مصطفی خمینی فرزند ارشـد  

بردند  است که حضرت امام در این زمان در زندان و حصر به سر می
دي میالنی و همچنین طیـف وسـیعی از افسـران    ها تا آیت اهللا سید

یـار و مهنـدس    نارتش و ژاندارمري مثل سـرهنگ میراحمـد بهمـ   
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کید سـاواك بـرآن کـه تمـاس وي بـا آیـت اهللا       غالمعلی فریور و تأ
منظم است داللت کـافی بـر    میالنی و سید مصطفی خمینی بسیار

مابین دارد و این چیزي نیسـت کـه سـاواك و رژیـم      هماهنگی فی
  پهلوي به آسانی از آن بگذرند.

  خیلی محرمانه          اطالعیه 

  ستاد بزرگ ارتشتاران
 رابطاطالع واصله حاکی است که سرهنگ بازنشسته بهمن یار 

تیمسـار قرنـی    ضمناًباشد  بین تیمسار قرنی و گروهی از افسران می
  تماس منظم دارد. 3و فریور 2و میالنی 1با فرزند آیت اهللا خمینی

                                                
بـا   (ره)شهید آیت اهللا سید مصطفی خمینی که نقش رابطه حضرت امام خمینـی  - 1

  کرد. را ایفا می (ره)مخالفان سیاسی رژیم پهلوي و طرفداران امام خمینی
 

 هادي میالنی از مراجع تقلید مشهد. آیت اهللا سید - 2
هـاي شـناخته    فریور وزیر صنایع دولت علی امینی و از چهـره مهندس غالمعلی  - 3

 شده ملی گرایان. (آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی)

  14/09/1342 تاریخ وصول:
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  حمله به منزل قرنی
مبنی بر ارتباطات قرنـی بـا فرزنـد     14/9/1342در پی گزارش 

و آیـت اهللا میالنـی دادسـتانی ارتـش و سـاواك در       (ره)امام خمینی
گسترده به منزل قرنـی کلیـه اوراق منـزل      بیست روز بعد در حمله

قرنی را کشف و ضبط کردند و کلیه اوراق و مدارك قرنی را با خود 
تنظیم شـده   4/10/1342بردند که در این صورتجلسه که به تاریخ 
تـر منـزل را    هر جه تمـام است ساواك و دادستانی ارتش با وسواس 

نماینـدگن سـاواك و   ي کردنـد کـه صورتجلسـه بـه امضـا     جستجو 
  .(همسر قرنی) رسیده است دادستانی ارتش و خانم ایران قرنی

  صورت جلسه
ور امضـــا در حضــ  4/10/42روز چهارشـــنبه  14:30 ســاعت 

سـابق ارتـش)    لشکرسرکنندگان زیر از منزل آقا محمد ولی قرنی (
ـ  430واقع در خیابان پهلوي کوچه کاریابی شماره  عمـل  ه بازدید ب

  آورده و اوراق مشروحه زیر کشف و ضبط گردید.
ارتــش بــه اداره دوم تعــدادي پوشــه مربــوط بــه مکاتبــات  -1

  چندین سال قبل.
دار شـامل اسـامی تعـدادي از افسـران      برگ کاغذ خط یک -2
  ارتش.
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چند برگ کاغذ سفید که در روي آنها آیاتی از قرآن مجید  -3
  خورد. چشم میه ب

سـنده آن شخصـی   ییک نامه خصوصی در دو بـرگ کـه نو   -4
  باشد. بنام بهروز می

برگ کاغذ که مطالبی با تیتر اقلیت در ایـران در روي   یک -5
  آن ماشینی شده و در پایان کلمه کیفرستان مشاهده میشود.

دو برگ مطالب ماشین شده با تیتـر شـالوده    نسخه دریک  -6
  خورد. سیاست اقتصادي ایران که در زیر کلمه کیفرستان بچشم می

دار سازمان برنامه کـه   نسخه در هفت برگ کاغذ ماركیک  -7
اسامی هیئت دولت و تعـدادي از سرشناسـان مملکـت در روي آن    

  ماشین شده است.
سیالیسـت  سو جوانان نامه یک شماره نشریه سوگند (پیکار -8

  ملی نهضت ملی ایران در اروپا شماره اول خرداد ماه).
شماره نشریه موج ارگـان رسـمی انجمـن دانشـجویان      یک -9

  ایرانی جنوب کالیفرنیا
جلد کتاب تـاریخ سوسیالیسـم نوشـته خلیـل ملکی(جـزوه       یک -10

  اول)
  توان یک کمونیست خوب بود جلد کتاب چگونه می یک -11
  13953ست و کفر شورويراکتاب فستیوال بخ جلد یک -12
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  1333جلد کتاب ماتریالیسم یا نقد فساد تیر ماه یک -13
  جلد تقویم فعلی یک -14
برگ مطـالبی دریـاره حقـایق علـم تـراوش اخـالص و        8 -15

  نام حجازيه صداقت تعلم شخصی ب
هـا   دو عدد کتابچه سفید چهل برگی که در یکی از گونـه  -16

اي بعنـوان ریاسـت    در ایران و دیگري شامل نامه وفاتدر مورد موق
شهربانی سپهبد علوي مقدم توضیح اینکه در این بازدید هیچگونـه  

  1خسارت جانی و مالی رخ نداد.

  بازداشت قرنی
و آیت  (ره)امام خمینیدر پی آشکار شدن ارتباط قرنی با فرزند 

 دي میالنی و همچنـین ارتبـاط بـا افسـران ارتـش شـاه      ها اهللا سید
در تـاریخ   دستور بازداشت مجدد قرنی را داد و ایـن دسـتور ظـاهراً   

صادر شد که به لحاظ تاریخی با تاریخ حبس و حصـر   5/10/1342
به  1342دارد و قرنی در پنجم دي ماه ینیز همزمان (ره)امام خمینی

زندان قزل قلعه تحویل گردید که سند ذیل یادداشت رسید زنـدان  
داد کـه ایـن    اك اسـت کـه اشـعار مـی    قزل قلعه براي ریاست سـاو 
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بوده کـه   دستگیري به دستور شعبه هفتم بازپرسی دادستانی ارتش
  ده است.نمودستگیر و زندانی  قرنی را

 به کلی سري

فرزنـد   کل اداره سوم درباره غیـر نظـامی محمـد ولـی     ریاست
 5/10/42-6270/11میرزا آقا خان شهرت قرنی برابر نامـه شـماره   

-بازپرسی دادستانی ارتش غیر نظامی یاد شده بـاال در روز   7شعبه 

ـ  استحضـاراً تحویل زندان و بازداشـت گردیـد مراتـب     5/10/42 ه ب
  رسد.عرض می

  از طرف رئیس زندان قزل قلعه
  1جنابدوم سرهنگ  

  دستگیريبازجویی پس از 
با دستگیري مجدد قرنـی، سـید مرتضـی جزایـري و روحـانی      
استاد دانشگاه و رحیم خباز باشی از دوستان نزدیک قرنی بازداشت 

آهللا سـید   از آیـت  (رئیس ساواك) شخصـاً  پاکروان لشکرسر شدند و
بـازجویی نمـود ایـن گـزارش     در منزل ایشـان  دي میالنی ها محمد

بـاط ایشـان بـا آیـت اهللا سـید      هیأت بازجویی قرنی در خصوص ارت
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دي میالنی و سید مرتضی جزایـري و رحـیم خبـاز باشـی     ها محمد
از سرهنگ ستاد بهزادي نماینده است، هیأت بازجویی مرکب بودند 

دادرسی ارتـش، سـرهنگ سـتاد قاسـمی نماینـده اداره دوم سـتاد       
گزارش خود را به شرح  ،مشترك و سیف اهللا شهاب نماینده ساواك

  کردند.زیر بیان 

  خیلی محرمانه           گزارش
رسـیده از   1/1/42رساند اطالعیه مـورخ   محرمانه به عرض می

ساواك مشهد حاکی بود که سید مرتضی جزایري معلم دانشگاه که 
دي میالنی ها به منظور مالقات با آیت اهللا سید محمد 28/1/42روز 

از تهران بـه مشـهد آمـد، در مشـهد ضـمن مالقـات و مـذاکره بـا         
ــت    ــر آی ــزل و محض ــف در من ــخاص مختل ــید   اش ــی س اهللا العظم

دي میالنی اظهار داشتند که افق سیاسی مملکت روشـن و  ها محمد
ی به همین زودي انقالب در سرتاسر مملکت روي خواهد داد. بایست

 را بـه  ه در انقـالب خـونریزي نشـود و ایـن موضـوع      کـ سعی شـود  
محمدعلی میالنـی  اهللا میالنی نیز گفته اسـت و از طرفـی سـید    آیت

) به منبـر رفتـه و از   29/9/42اهللا میالنی نیز روز جمعه ( فرزند آیت
شـعبان روز   15طرف پدر خود بـه اطـالع حضـار رسـانده کـه روز      

خواهد بود و تولد امام زمان را با شکوه هـر   مبارکی براي ملت ایران
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گیرند و به طالب نیز توصیه نمـوده کـه    چه بیشتر، مردم جشن می
  والیات خود این موضوع را بنویسند. به

کنـد چـون در اعیـاد گذشـته      اظهـارنظر مـی   خراسانساواك 
روحانیون مخالف مانع از برگزاري جشن شده بودند و اعـالم جشـن   

هـایی بـوده و    شعبان ممکن است به علـت دسیسـه   15با شکوه در 
اقداماتی از طرف روحانیون صورت گیرد و به عالوه خبـر بازداشـت   

ن از روحانیون و اعتصاب همه جانبه و نیز تا حـدودي دامنـه   چند ت
ی را گسـترش داده  اهللا سیدمحمدهادي میالن طرفداران آیتفعالیت 

اهللا طالقانی است  و چون سیدمرتضی جزایري یکی از طرفداران آیت
  اهللا میالنی باشد. رود نامبرده حامل پیغامی براي آیت تصور می

جزایـري کـه بـا نـام مسـتعار      سیدمرتضی  2/10/42در تاریخ 
نموده به  وسیله هواپیما از مشهد به تهران مراجعت می به شوشتري

ین مربوطه در فرودگـاه مهرآبـاد دسـتگیر و بـه اتهـام      مأموروسیله 
 17اقدام بر ضد امنیت داخلـی مملکـت از طریـق بازپرسـی شـعبه      

  گردد. اداره دادرسی ارتش بازداشت می
اي بـه خـط    رده به عمل آمـده نامـه  در بازرسی بدنی که از نامب

اهللا سیدمحمدهادي میالنی به تاریخ لیله بیست و هفـت رجـب    آیت
نــویس تلگرافــی بــه امضــاء  ) و پــیش1342(آذر مــاه  1383ســال 

اهللا سید محمدهادي میالنی به عنوان روحانیون زندانی تبریز و  آیت
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ــی   ــف م ــورد کش ــن م ــري در ای ــه دیگ ــه   بیانی ــوکپی نام ــود فت        ش
  اهللا سیدمحمدهادي میالنی پیوست است. آیت

از سیدمرتضی جزایري بالفاصـله پـس از بازداشـت شـروع بـه      
تحقیقات گردیـد، مشـارالیه دربـاره مطالـب نامـه مکشـوفه اظهـار        

باشند پیشـگویی کـرده    سه نفر پیشگو که ساکن مشهد میدارد  می
نفـر   بودند که در ماه رجب انقالبی در ایران انجام خواهد شد و یک

دیگر که به علم استخراج حروف واقف است پیشـگویی نمـوده کـه    
انقالب در دهه آخر رجب نیسـت ولـی بـه زودي انقالبـی در ایـران      

کنـد همـین    انجام خواهد شد و رژیم تغییر خواهد کرد و اضافه می
اند که دکتر امینی کـه در ایـن نامـه بـه      پیشگویان پیشگویی کرده

وزیـر   ست با اختیـارات کامـل نخسـت   میده شده ااآقاي حاج شیخ ن
رئیس خواهد شد. نامبرده در خالل بـازجویی تقاضـاي مالقـات بـا     

که مراتب به عرض رسیده و تقاضـاي وي   نماید رئیس ساواك را می
گردد و در نتیجه ضمن مالقات مطالبی عنـوان   مورد قبول واقع می

 کند که در یک قسمت آن مربوط به مالقات افرادي بـوده اسـت   می
اهللا میالنـی در تهـران بـا ایشـان بـه عمـل        که به هنگام اقامت آیت

ــه   آورده ــه از جمل ــد ک ــکرسران ــی از    لش ــی یک ــد قرن ــابق محم س
  کنندگان بوده است. مالقات



  

 132  

ــین    ــاً چن ــات عین ــن مالق ــورد ای ــري در م ــی جزای سیدمرتض
  نویسد: می

هـا   مالقات آقاي قرنی با ایشان و شرح آن این است که برخـی 
بـا جنابعـالی را دارد آیـا    ند که قرنی درخواست مالقات کن اظهار می
ام  شناسی جواب دادم فقط شخصی را به این اسم شنیده میتو او را 

دانـم و   بـد اسـت نمـی    خـوب اسـت،   اطالعی از او ندارم، ترین  و کم
 1خره پس از چند شب مرد کاملی نسبتاً کوتاه که افسر متقاعـد باأل

بود (طبق معرفی خودش) و اسمش را فراموش کـردم چـون دیگـر    
ایشان را ندیدم آمدند و از آقا وقت بـراي آمـدن قرنـی خواسـتند و     
ایشان که گویا استخاره کرده بودند و جواب مساعد دادند، قرار شـد  

. قرنی آمد و با آقا مالقـات کـرد   دو شب یا سه شب بعد ایشان بیاید
حبت از اوضــاع شـد و بــه عنــوان  و در مجلـس مــن هــم بـودم صــ  

اول تحریک مـردم بـراي    الت طرق اقدام دو مطلب گفته شد،حتماا
شدید و پروسعت و دوم ایجاد یک تجمع قوا از چنـد  یک تظاهرات 

استفاده از امکانات ملی و خارجی بـراي روي کـار    شخصیت مهم و
آوردن یک دولت مساعد ملی در مورد اول بنده فـوراً گفـتم کسـی    

خرداد را فراموش کند، جنابعالی نظامی هستید خطر ایـن   15 نباید

                                                
 بازنشسته 1
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کار چقدر است گفت ممکن است چند هزار نفر تلـف شـوند گفـتم    
این مرد که در اینجا نشسته حاضر نیست از دمـاغ یـک نفـر خـون     

دانـد و مـتن فتـواي     جاري شود و شرعاً این نوع اقدام را حرام مـی 
پاسبان فوراً منتشـر کـرد   مشهد پس از سوء قصد به یک خود را در 

و با اصرار و ابرام زیاد نظیر آن را از آقاي قمـی گرفـت، قرنـی نیـز     
دانـم کـه ایـن     تصدیق کرد و گفت همین طور است (البته من نمی

را براي تشخیص طرز تفکر آقاي میالنی عنوان کرد و یـا بـه    مسأله
کرد و  پیشنهاد میواقعاً ل و یکی از طرق ذکر کرد و یا حتماعنوان ا

چون نباید بی دلیل کسی را متهم کـنم ایـن تردیـد را نوشـتم) در     
مورد اقدام دوم صحبت از افرادي شد، جبهـه ملـی، نهضـت آزادي،    
آقاي دکتر علی امینی و گفت امینی مرد عاقلی است اگر او با من و 
موجهین دیگر حاضر به همکاري باشد خوب است مشروط بر اینکه 

تاج است به حرا فراموش نکند و این کار موقتی نخست وزیر شد ما 
اینکه اوالً در این راه مقداري خرج بشود بـراي تبلیغـات مقـاالت و    
مخارج دیگر و ثانیاً دکتر امینی بایـد خـدمت آقـا تعهـد کنـد کـه       

پس از اینکـه دعـوت بـه کـار شـد مـا را ندیـده         .کند فراموش نمی
یدند من با دکتـر  و قرار شد به دستور آقا چنانچه صالح دگیرد  نمی

برو با امینی مالقات کـن  « :فرمودند امینی مشورت کنم. ایشان بعداً
نظـرش در مـورد    از او بپرس قرنی چطور مردي است و ثانیـاً  و اوالً
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من هم از طرف ایشان خـدمت آقـاي امینـی    » این مطلب چیست؟
رفتم عین مطالب را گفتم ایشان در جواب گفـت در مـورد مطلـب    

است که تو گفتی و عقیده حضـرت آقـاي میالنـی    اول حرف همان 
است. اگر خدایی نخواسته انقالب شود دیگر من و ایشان هـم بـاقی   

دهم و اما شخص قرنی معلـوم   نیستیم و همین وضع را از دست می
نیست بد جنس باشد. اما مرد عاقلی است ولـی بـا ایـن حـال اگـر      

ایـن چیـزي   کند و  او هم فراموش نمی کمکی به کسی بکند مسلماً
نیست که ضامن اجرا بردارد بنده برگشتم عـین مطالـب را خـدمت    

اهللا میالنی عرض کـردم. چنـد روز شخصـی کـه از عالقمنـدان       آیت
آقاي میالنی بود و گویا سابقه دوستی با آقاي قرنـی دارد از ایشـان   

کنم، بنـده کمـی    خواهد دستور بدهد بنده با آقاي قرنی مالقات می
دانـم بـا اسـتخاره و یـا بـدون آن در       خره نمـی تردید کـردم و بـاأل  

اي در خیابان بهار بـه اتفـاق آن شـخص کـه اسـمش آقـاي        کوچه
خبازباشی است به مالقات قرنی رفتم. مدت مالقاتم در حـدود نـیم   
ساعت الی چهل دقیقه بود و بدون آنکـه انتقـادات آقـاي امینـی را     

اري بکننـد  هـم همکـ  گویند افرادي که با  ذکر کنم گفتم ایشان می
همدیگر را فراموش نخواهند کرد و دیگر مالقات با ایشان نکردم تـا  

  شود. دو سه هفته بعد که عرض می
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من دیگر آقاي خبازباشی را ندیـدم مگـر وقتـی کـه از مشـهد      
برگشتم که چند دقیقه آن هم دو روز بعد دیـدنم آمـد و راجـع بـه     

تـو را   کـرد مـدتی اسـت آقـاي قرنـی      پرسید و تعریف می سفرم می
خوب و تـرك   ،اند میل دارند مالقات کنند. من استخاره کردم ندیده

خره دو روز در دلم گفتم صالح نیست نشـود، بـاأل  در عین حال  ،بد
یـدم  دآنجـا ایشـان را    بعد آمد و گفت برویم منـزل مادرشـان و در   

گفتند پس چطور شـد   ضمناًخواستم احوالت را بپرسم و  گفتند می
ت د و ما چه باید بکنیم بـراي موافقـ  کنن دامی میآقاي امینی چه اق

مقامات داخلی و خارجی. شاید یک ساعت بیشـتر نبـودم و از آنجـا    
بیرون آمدم اتفاقاً آقاي دکتر امینی ناخوش بود و من به عیادتشـان  
رفتم و عین مطلب و جریان را گفتم ایشان در جواب گفتند من بـه  

و واببنـدم و ایـن کـار را     خدا حاضر نیستم با مقامات خارجی بـروم 
دانم او هم خوب است نکند چون آنها در مقابل بـیش از   درست نمی

دهـم بـراي آن کـه     ل میحتماکنند بله من ا برند توقع می آنچه می
مصلحی را جهت ختم این نقارهاي زیاد طالب باشـند و در  یک فرد 

ل در نظـرم عقالنـی   حتمـا نتیجه از من به کار دعـوت شـد و ایـن ا   
اشد و به آقاي سیدمحمدهادي میالنی عرض کـنم اگـر چنـین    ب می

چیزي شد آقایان علما باید گذشته را قـدري فرامـوش نماینـد و اال    
همان آش است و همان کاسه و با وجود خطرات گونـاگون ممکـن   
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است ارائه این بحران به فناي مملکـت خـتم شـود. بـه طـور کلـی       
بـه پیشـنهاد    هـا  سیدمرتضی جزایري مدعی است که ایـن مالقـات  

سابق محمدولی قرنـی صـورت گرفتـه بـدین ترتیـب کـه        لشکرسر
اهللا میالنی و قرنی در پل رومی (باغ حاج قاسـم   واسطه مالقات آیت

همدانی) فردي که خود را افسر متقاعد معرفی نمـود بـرود و رابـط    
دو نوبت مالقات محمدولی با جزایري شخصـی بـه نـام خبازباشـی     

  بوده است.
سابق محمدولی قرنـی در   لشکرسرول این اطالع به محض وص

دستگیر و به اتهام علیه امنیت مملکت و توطئه بـه   4/10/42تاریخ 
بازپرسـی اداره   7منظور به هم زدن اساس حکومت از طریق شـعبه  

گـردد. در تحقیقـات نـامبرده در چنـد      دادرسی ارتش بازداشت می
 ره دادرسـی جلسه توسط اکیـپ بـازجویی مرکـب از نماینـدگان ادا    

ارتش. اداره دوم ستاد بـزرگ ارتشـتاران و سـاواك بـه عمـل آمـد.       
بوده و براي روشن شدن  ها منکر این ارتباط و مالقات اًصرّنامبرده م

اهللا میالنی در مشـهد   حقایق هیأت بازجویان تصمیم گرفتند با آیت
ینـد لکـن تیمسـار    امالقات نموده در مورد این جریانات تحقیـق نم 

               اکروان ریاســــت ســــاواك انجــــام تحقیــــق از پــــ لشــــکرسر
اهللا سیدمحمدهادي میالنی را به وسیله هیأت بازجویان مطـابق   آیت

گیرنـد و در   انجام این امر را به عهده می مصلحت ندانسته و شخصاً
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استحضـار نتیجـه آن    نتیجه هیأت بازجویان تا انجام این مالقـات و 
ه و پس از اینکه تیمسار پاکروان بـه  انجام تحقیقات را متوقف نمود

مشهد عزیمت و مالقات را انجام و مراجعت نمودند نتیجه مصـاحبه  
بـرگ مضـبوط در پرونـده)     6خود را طبق گزارش شرف عرض (در 
ت أتحقیقات توسط هیـ  مجدداًدر اختیار هیأت بازجویان قرار دادند 

بـازجویی  ت أآغاز گردید پس از اطالع از نتیجه مذاکرات چـون هیـ  
اهللا  ي قرنی با آیـت ها تشخیص دادند که رحیم خبازباشی در مالقات

میالنی و جزایري نقش رابط را به عهده داشته است لذا نـامبرده در  
احضار و تحقیقات الزم از وي معمـول گردیـد    9/12/42روز جمعه 

ــا     ــی بـ ــاط دادن قرنـ ــوع و ارتبـ ــر موضـ ــدا منکـ ــارالیه ابتـ             مشـ
دمحمدهادي میالنی و جزایري شد و چـون مسـلم بـود    اهللا سی آیت

باشد لـذا در همـان روز از    که اظهارات نامبرده بر خالف حقیقت می
  گردد. بازپرسی اداره دادرسی بازداشت می 7طرف شعبه 

نظر به اینکه به هیأت بازجویان اطالع رسید در اثر مالقاتی که 
انـد.   آورده پاکروان بـا محمـدولی قرنـی بـه عمـل      لشکرسرتیمسار 

ــات   ــان مالق ــذکر جری ــر ال ــخص اخی ــا  ش ــود را  ه ــذاکرات خ        و م
بـه ایشـان    یشـفاه بـه طـور   اهللا میالنی و سیدمرتضی جزایري  آیت

اظهار نموده است لذا هیـأت بازجویـان در بعـد از ظهـر روز جمعـه      
سابق محمدولی قرنی تحقیقـات مجـدد را    لشکرسراز  9/12/1342
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ــامبرده در  ــد. ن ــروع کردن ــا    ش ــود را ب ــات خ ــان مالق ــازویی جری      ب
اي کـه بـین    اهللا میالنی کتباً اعتراف نمود و متعاقباً در مواجهـه  آیت

لـذکر  اخیرامحمدولی قرنی و رحیم خبازباشی به عمل آمد شـخص  
اهللا میالنـی و   نیز جریان ارتبـاط دادن محمـدولی قرنـی را بـا آیـت     

ق محمـدولی قرنـی   بسا لشکرسرجزایري اعتراف و مسلم گردید که 
اهللا میالنی در پل رومی (باغ حـاج قاسـم همـدانی) و     یک بار با آیت
مرتضی جزایري در منازل برادر و مـادر قرنـی توسـط    دو بار با سید 

  خبازباشی مالقات نموده است.
بازجویی از متهمین بالانقطاع ادامه یافـت کـه نتیجـه امـر بـه      

  رسد: شرح زیر به عرض می
بنـا بـه   هـا   رنی مدعی است که این مالقاتسابق ق لشکرسر. 1

اهللا میالنی صورت گرفته لکـن بـا توجـه بـه اظهـارات       تقاضاي آیت
اهللا ســیدمحمدهادي میالنــی و بیانـات سیدمرتضــی جزایــري   آیـت 

  به پیشنهاد قرنی انجام شده است.ها  ضمن بازجویی این مالقات
هـه  بوده ضمن مواجها  رحیم خبازباشی که رابط این مالقات .2

اهللا میالنـی بـه او دسـتور داد از قرنـی      اظهار نموده است کـه آیـت  
اهللا میالنی را مالقات کند و اضافه نموده طبـق دسـتور    بخواهد آیت

اهللا میالنی مالقات بین جزایري و قرنی را فـراهم نمـوده اسـت     آیت
(با توجه به دو جلسه تحقیقات از رحیم خبازباشی به عمل آمده در 
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منکر واسطه بدون مالقـات میالنـی و جزایـري بـا      اًصرجلسه اول م
به این امر اعتراف کرده اسـت   قرنی بوده ولی در جلسه دوم صریحاً

رسـد کـه نـامبرده فـردي دروغگـو و اظهـارات او        نظر میچنین به 
  تواند به طور کلی مورد استناد قرار گیرد.) نمی

ــا   3 ــات بـ ــه مالقـ ــراف بـ ــمن اعتـ ــی ضـ ــدولی قرنـ             . محمـ
کنــد،  دي میالنــی در بــازجویی عنـوان مــی هـا  اهللا ســیدمحمد آیـت 

اینجانب براي مالقات مقدم نبودم بلکه جریان بر این شرح است که 
روزي آقاي خبازباشی به دفتـر اینجانـب آمـد و اظهـار داشـت کـه       

اهللا میالنی مایل است شما را مالقات کند، بـا اینکـه همـه روزه     آیت
کردند و مانعی هم نداشـت   اهللا میالنی را مالقات می تهزاران نفر آی

اهللا میالنـی مایـل بـه     من به سرهنگ بازنشسته غفاري گفـتم آیـت  
خواهم بروم. اگر تو مایلی بـرو ایشـان    باشد نمی مالقات اینجانب می

را ببین، سرهنگ غفاري رفت و مالقات کرد. پس از مراجعت اظهار 
د مگر مالقات با قرنی مـانعی دارد؟  اهللا میالنی فرمودن داشت که آیت

بیاید او را ببینم و سرهنگ غفاري مرا با اتومبیـل خـود بـه منـزل     
        ایشــان در شــمیران بــرد و همــان طــوري کــه توضــیح دادم       

اهللا میالنی اظهار نمودند این مالقات جنبه محرمانه نـدارد اگـر    آیت
  ات نمایم.بگوئید من خواستم شما را مالق کرد عیناً سؤالکسی 
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. در نتیجه اظهار این مطالب سـرهنگ بازنشسـته غفـاري در    4
به عنوان مطلع احضار و تحقیقـات الزم از نـامبرده    12/9/42تاریخ 

به عمل آمد مشارالیه ابتـدا موضـوع را منکـر شـده فقـط در مـورد       
اهللا میالنی اظهار نمـود بـه خـاطر دارم شخصـی کـه       مالقات با آیت

در پـل رومـی   خـود  مـرا بـه منـزل    او  .ندارممشخصات او را به یاد 
اهللا میالنـی را درك نمـایم اینجانـب بـه      دعوت نمود که محضر آیت

شما وکالـت دفـاع   «اهللا میالنی فرمودند که  آنجا رفتم، حضرت آیت
مردمان پاکی هسـتند اجـر    هاآقایان نهضت آزادي را قبول کنید این

و اینجانب به فرموده ایشان عمل کردم این بـود   »دنیا و آخرت دارد
استنباط شـد   چنینچون از طرز بیان و حاالت وي  .جریان مالقات

باشد لذا ترتیب مواجهـه   که اظهارات نامبرده مقرون به حقیقت نمی
نامبرده با محمدولی قرنی در همـان جلسـه داده شـد کـه در ایـن      

میالنی را بنا بـه دسـتور    اهللا مواجهه مشارالیه جریان مالقات با آیت
  محمدولی قرنی اعتراف نمود.

ع مالقات و مذاکراتی را کـه  ومحمدولی قرنی موض لشکرسر. 5
اهللا سیدمحمدهادي میالنی انجام داد به طور خالصـه چنـین    با آیت

  کند: بیان می
اي از سوابق فـامیلی اینجانـب استفسـار و     اهللا میالنی شمه آیت

از روابـط اینجانـب بـا     .االتی کردنـد ؤم سا راجع به اعتقادات مذهبی
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اینجانـب ضـمن توضـیحاتی کـه در      .دکتر امینی استفسار نمودنـد 
نامـه فامیـل اظهـار کـردم در      مورد معتقدات مذهبی خود و شـجره 

اي بین ما وجود ندارد و اضافه نمـوده   مورد دکتر امینی گفتم رابطه
ه تلویحـاً  توان چنین نتیجه گرفت کـ  از مجموع مذاکرات ایشان می

میل داشتند بین اینجانب و دکتـر امینـی روابـط صـمیمانه وجـود      
داشته باشد ویا در همان موقع به آقاي جزایري گفتند سعی کنیـد  

  روابط بین قرنی و امینی را حسنه نمائید.
  کند. محمدولی قرنی چنین اضافه می

اهللا سیدمحمدهادي میالنی به تهران آمده بودنـد و عـده    آیت«
ایشـان هـم    قطعـاً رفتنـد   ز اشخاص به مالقات ایشـان مـی  زیادي ا

اند اسم اینجانـب را   یی نمودهها کردند و مالقات اي را احضار می عده
اند. به خصوص که در گرفتاري مرتبه گذشـته اینجانـب،    شنیدههم 

ها اخبار مختلفی منتشر شده بود که اینجانـب بـا دکتـر     در روزنامه
از اتهامات اینجانب هم آن بـوده کـه    امینی ارتباطاتی داشته و یکی

ام و شـایعات   یی داشـته هـا  وزیري دکتر امینی فعالیت به نفع نخست
نیز انتشـار داشـت. در صـورتی کـه      ارتباط اینجانب با ایشان افواهاً

ــر اشخاصــ     ــی دیگ ــت از طرف ــت نداش ــوع حقیق ــا   یموض ــه ب         ک
اینجانـب  اهللا سیدمحمدهادي میالنی مالقات نمـوده باشـند از    آیت

اگر موضـوع   ، اساساًهم ذکري کرده و مرا فردي معرفی کرده باشند
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اهللا میالنی به مرکز و رفـت   ه و تحلیل کنیم ورود آیتتجزی را دقیقاً
ي ایشان و رفتن ایشان به بازار تمام براي تبلیغ و ها و آمد و مالقات

شناساندن معظم له بوده است با این ترتیب هر فرد متنفـذ و حتـی   
مولی و عادي را هم مایل بودند مالقات کننـد تـا بهتـر شـناخته     مع

کنم تاحـدي هـم متمایـل بودنـد اشـخاص       فکر می شوند و شخصاًَ
مختلف نسبت به ایشان آشنایی پیدا کرده و ارادت بورزنـد و شـاید   
هم مایل بودند اینجانب با دکتر امینی روابط دوستانه داشته باشـم.  

ي انتظامی سابق بنا به عللی که شرح ها موضوع دیگر اینکه دستگاه
اینجانب را به نحوي معرفی کـرده بودنـد کـه بـراي     آن مورد ندارد 

شد قرنـی یـک شـخص بـا نفـوذ اسـت و شـاید         اشخاص تصور می
انـد کـه در نتیجـه     اهللا میالنی هم چنین تصوري داشته آیت حضرت 
بلیـغ  ل قرنی، امینی وغیره نسبت به ایشان ارادت بورزند و تااگر امث

  نمایند اثر مطلوبی داشته باشد.
پـاکروان ریاسـت    لشـکر سراي از تیمسـار   . چون در مصاحبه6

بودنـد.    اهللا سـیدمحمدهادي میالنـی بـه عمـل آورده     ساواك با آیت
اهللا در مورد مالقات خـود بـا قرنـی چنـین اظهـار داشـته بـود         آیت
قرنی ابتدا شرح مفصلی راجع بـه خرابـی اوضـاع و اینکـه      لشکرسر

تواند براي کشور خطرات زیادي داشته باشـد   ادامه این وضعیت می
ي عالقمنـد بایـد   هـا  اظهار کردند که تمام شخصـیت  وایراد نمودند 
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کـردم چـه بایـد     سـؤال براي اصالح اوضاع تشریک مساعی نمایند، 
توانـد در   مـردم مـی   کرد جواب داد در وضع فعلی تظاهرات شـدید 

  ثر واقع شود.تغییر اوضاع مؤ
ردم به چه نحو؟ گفت اگر شما مردم را تحریـک  ک سؤالوقتی 

ــد روز   ــد و اغتشاشــی مانن ــوا نمائی ــه بل ــد  15ب خــرداد راه بیندازی
عـزام  دارم که واحدهاي نظامی کـه بـراي سـرکوبی بلـوا ا    اطمینان 

ا نکـرده و در نتیجـه   وند دسـتورات فرمانـدهان خـود را اجـر    شـ  می
  کنندگان موفق خواهند شد. اغتشاش
م با خونریزي خواهد بود یا ال کردم آیا چنین اغتشاشی توأسؤ

کـردم چقـدر    سـؤال با خونریزي خواهد بود؟  حتماًخیر؟ جواب داد 
که من تلفات داده خواهد شد گفت چندین هزار تن در اینجا گفتم 

اقـدامی   کسی خون جاري شود و اساساً بینیحاضر نیستم حتی از 
که منجر به خونریزي شود برخالف دستورات دینی است و مـن بـه   

  توانم موافقیت نمایم. هیچ وجه با چنین عملی نمی
تحقیـق شـد کـه     لذا در این مورد از محمدولی قرنی مشـروحاً 

  شود. اظهارات نامبرده به شرح زیر خالصه می
الف) محمدولی قرنی موضوع پیشنهاد و انجام تظـاهرات نظیـر   

خرداد و تعیین تلفات این تظاهرات بـین چنـدین هـزار نفـر را      15
  نویسد: منکر و عینا چنین می
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هزار تلفات که اینجانب گفتـه   20تا  15و اما راجع به موضوع 
باشم در صورت تحریک مردم پیش خواهد آمد که این موضـوع بـه   

گفـتم   نب است یعنی اگر نیـت شـومی داشـته باشـم مـی     اینجانفع 
شـوند   تلفاتی داده نخواهد شد یا اینکه تلفات کم موفـق مـی   اساساً

  چنین صحبتی نشده است. ولی اساساً
خـرداد رخ دهـد    15چنانچه وقایعی نظیـر   سؤالب) در قبال 

ــده ــدهان   ع ــتورات فرمان ــدها از دس ــران و بعضــی از واح اي از افس
گوید هر کـس   به انقالبیون ملحق خواهند شد میسرپیچی کرده و 

چنین اظهاري کرده باشد جز دشـمنی نظـري نداشـته اسـت دروغ     
  کذب است و به نظر من ایمان مذهبی ندارد.

ج) در مورد کمک مالی براي فعالیت و ایجاد زمینه بلوا پاسـخ  
تـوانم بلـوا    دروغ است آخر اینجانب به چه نحوي می دهد مطلقاً می

دازم با کدام جمعیت و حزب یا کدام افراد، هر کـس چنـین   راه بین
ایمـان مـذهبی    حتماًاظهاري کرده به نظر من نظر خاصی داشته و 

ندارد من حاضر هستم روبرو کنید و به تمام مقدسات سـوگند یـاد   
ام من حاضر هستم آقایـان   کنم چنین پیشنهاد و تقاضایی نکرده می

  سم بخوریم.ق بیایند و قرآن بیاورند و حضوراً
اهللا  سابق قرنی به طـور کلـی اظهـارات آیـت     لشکرسر. چون 7

نمـود   سیدمحمدهادي میالنی و سیدمرتضی جزایري را تکذیب مـی 
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بین نامبرده و جزایـري مواجهـه بـه عمـل      25/12/42لذا در تاریخ 
آمد سیدمرتضی جزایري به طور کلـی اظهـارات قبلـی و اظهـارات     

هـاي وي   تأیید ولی محمد ولی قرنی گفته اهللا میالنی را حضوراً آیت
تکذیب نموده و اضافه نمود که براي روشـن شـدن قضـیه     را تلویحاً

  اهللا میالنی مواجهه داده شود. حاضر است با آیت
توضیح آنکه سید مرتضی جزایري در آخر مواجهه به خط خود 

  چنین نوشته است:
س ن و قلبم شهادت حضرت حق بنده احسـا جدابا توجه به و«

نکردم که آقاي قرنی در فکر ایجاد جریانی برخالف مـوازین قـانون   
باشد و با توسل به طرق غیرقانونی میل دارنـد، کمـی همکـاري     می

  »کنند.

  نظریه
  اهللا سیدمحمدهادي میالنی ورد آیتالف) در م

ت بازجویان تحقیقی از نامبرده به عمـل  با توجه به این که هیأ
اهللا  پـاکروان بـا آیـت    لشکرسره تیمسار اند لذا نتیجه مصاحب نیاورده

  میالنی مورد استفاده است.
  قرنی لشکرسرب) در مورد 
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هـایی کـه بـه     آن چه که از نتیجه تحقیقات معموله و مواجهـه 
عمل آمده مذاکراتی که به طور شفاهی معمول شـده اسـت چنـین    

  گردد که: استنباط می
ــت 1 ــا آی ــامبرده ب ــات ن ــیدمحمدهادي  . مالق ــی و اهللا س میالن

جزایري با تمایل ایشـان صـورت گرفتـه و ایـن صـحنه بـه وسـیله        
خبازباشی ایجاد شده که موجبات ایـن مالقـات را بـه وجـود آورده     

  است.
اهللا سیدمحمدهادي میالنی و قرنـی   . در جلسه مذاکرات آیت2

هاي مالی بـراي   صحبت از بلوا، تلفات، عدم اطاعت نظامیان و کمک
ف از این مذاکرات فراهم سـاختن موجبـات   تبلیغ مطرح شده و هد

سقوط دولت و روي آمدن دولت امینی بوده است زیرا آقـاي دکتـر   
وزیري با آقایان علما و روحـانیون مناسـبات     امینی در زمان نخست

است و حتـی مشـاور مـذهبی نیـز در کابینـه خـود        هنزدیک داشت
ــین  ــی  تعی ــتنباط م ــین اس ــود و چن ــرده ب ــت  ک ــه آی ــود ک اهللا  ش

خواسـته اسـت بـا تـوأم نمـودن نفـوذ        محمدهادي میالنی مـی سید
مــذهبی خــود نفــوذ سیاســی امینــی و محبوبیــت او بــین علمــا و 
روحانیون از نفوذ معنوي قرنی در بین افسـران شـاغل و بازنشسـته    
ارتش براي سقوط دولت وقت استفاده نمایـد و بـه منظـور تحقـق     

بت از حصـ قرنـی   لشـکر سریافتن این نیـت در جلسـه مـذاکره بـا     
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امینی و روابط او با قرنی به میان آورده لـذا بـه سـید مرتضـی      دکتر
دهد که سعی نماید قرنی و دکتـر امینـی را بـه     جزایري دستور می

یکدیگر نزدیک سازد و سیدمرتضی جزایري نیز در این مورد طبـق  
اهللا سـیدمحمدهادي میالنـی اقـدام و بـا دکتـر امینـی        دستور آیت

نماید و چون دکتر امینـی نظـر مـوافقی ابـراز      مالقات و مذاکره می
دارد در نتیجه این مذاکرات بدون اخذ نتیجه متوقف شده و در  نمی

اهللا سیدمحمدهادي میالنی تهـران را تـرك    خالل این جریانات آیت
  نمایند.می

اهللا سـیدمحمدهادي میالنـی در ایـن     ناگفته نماند آیـت  ضمناً
رجعیـت نیـز خـود را از    جریان سعی داشـته اسـت کـه از لحـاظ م    

مدن او از مشهد به تهران نیز بـه  قلمداد کرده و شاید آسایرین برتر 
  همین منظور صورت گرفته است.

  پ) سیدمرتضی جزایري
نامبرده شخصی است داراي تعصب شدید مـذهبی و در کلیـه   
مواردي که با مذهب ارتباط دارد پرچمـدار محـرك دیگـران بـوده     

اهللا سـیدمحمدهادي میالنـی    است ولی ضمن قرابت نزدیک با آیـت 
اهللا سیدمحمدهادي میالنی خاله سیدمرتضـی جزایـري    (همسر آیت

لـی میالنـی   است و خواهر سیدمرتضی جزایري همسر سیدمحمد ع
اهللا میالنی است) از هر لحـاظ مـورد اعتمـاد آنـان بـوده و       پسر آیت
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اهللا میالنی است  توان گفت که مشاور سیاسی و محرم اسرار آیت می
نماید و  لذکر در کلیه امور با او مشورت میاخیراتا جایی که شخص 

اهللا میالنی قصد صدور اعالمیه و یـا اقـداماتی    حتی هنگامی که آیت
ها را تهیه و در نشـر آن دخالـت    ین قبیل داشته، سپس اعالمیهاز ا

اهللا میالنـی و قرنـی بنـا     رسد مالقات آیت داشته است که به نظر می
به صالحدید و مشورت جزایري صورت گرفته است به همین جهت 

میالنـی و محمـدولی   اهللا سـیدمحمدهادي   در خالل مذاکرات آیـت 
اهللا میالنـی   ور کـه آیـت  قرنی حضور و شرکت داشته و طبـق دسـت  

نمـوده   مقدمات نزدیکی ایشان دکتر امینی و قرنی را هم فراهم مـی 
است وي از دوستان نزدیک اقرباي دکتر امینی است و فقط ایشـان  

داند و بعید نیسـت کـه    را قادر به رفع اختالف بین علما و دولت می
آمدن دکتر امینی از ناحیـه مرتضـی    بحث سقوط دولت و روي کار 

  زایري شده باشد.ج
  ت) در مورد رحیم خبازباشی

نامبرده فردي است بسـیار دروغگـو گرچـه تظـاهر شـدید بـه       
بـاز   مذهب دارد ولی ضمن تحقیقات معلوم شده که آدمی است حقه

و هوچی و با توجه به موقعیت زمان و مکان آمادگی دارد کـه خـود   
ــاهی در تظــاهرات    ــد، گ ــک کن ــته نزدی ــه هــر جمعیــت و دس را ب

اهللا میالنـی را بـه سـینه     پرستانه شـرکت و زمـانی سـنگ آیـت     شاه
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ــی ــدان      م ــی و از ارادتمن ــدولی قرن ــک محم ــارم نزدی ــد از مح      زن
شـود کـه آشـنایی     اهللا میالنی است و اصوالً چنین استنباط می آیت
اهللا سیدمحمدهادي میالنی و محمدولی قرنـی بـه وسـیله ایـن      آیت

اهللا سـیدمحمدهادي   ات آیتشخص بوجود آمده باشد ولی در مذاکر
قرنی شرکت نداشته است. در خاتمه بـه عـرض   میالنی با جزایري و 

رساند تحقیقات معوله در این پرونده در حدود اطالعاتی کـه در   می
  گذاري شده است. ت بازجویان قرار گرفته پایهأاختیار هی

  نماینده اداره مردم    نماینده دادرسی ارتش
  نماینده ساواك

  سرهنگ ستاد قاسمی    ستاد بهزاديسرهنگ 
  اهللا شهاب سیف

  الدین فارسی گزارش جالل
عالوه بر گزارش سـاواك و رکـن دو سـتاد ارتـش و دادرسـی      

ــش جــالل  ــه در ایــن زمــان از نزدیکــان      ارت          الــدین فارســی ک
اهللا میالنی در مشهد بود. گزارشی از ایـن وقـایع را آورده اسـت     آیت

توانـد   تواند مکمل گزارش ساواك و ارتش بـوده باشـد و مـی    که می
حقایقی را در تغییر شخصیت و سـمت و سـوي سیاسـی و فکـري     
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 الدین فارسی عیناً قرنی آشکار سازد ما نظر به اهمیت گزارش جالل
  آوریم. آن را می

ــ« ــد از دسـ ــامبعـ ــرداد 15در (ره)تگیري امـ ــوم 42خـ       ، مرحـ
همـراه بعضـی از مراجـع    دي میالنی ها اهللا العظمی سید محمد آیت

جنایت رژیـم   و (ره)به عنوان اعتراض به دستگیري امام  دیگر و علما
درکشتار مردم، به تهران آمدند، در مـدت اقامـت آقـاي میالنـی در     

شـد،   ایشان شرفیاب میتهران در میان افراد مختلفی که به خدمت 
قبالً به اتهام تدارك یک کودتا دسـتگیر شـد، و چـون جـرمش بـه      
اثبات نرسیده بود او را از ریاست اداره دوم ارتـش برکنـار و اخـراج    
کرده بودند، ایشان با مشاهده شرایط سیاسـی مسـاعد بـراي اقـدام     
علیه شاه ضـمن تمـاس بـا مرحـوم میالنـی از امکـان موفقیـت در        

شـود در   یـادآور مـی   ضمناًکند،  رژیم با ایشان صحبتی میبراندازي 
جریان این کار عده زیادي کشـته خواهنـد شـد و از وجـه شـرعی      

اي  چنین اقدامی که توام با استقبال از شهادت یا کشته شدن عـده 
فرماینـد: اگـر بـا     نماید، آقـاي میالنـی مـی    خواهد بود استفسار می

شخصـیت  ي اینکـه تمـاس آن   موفقیت توام باشد اشکالی ندارد، برا
نظامی با سابقه کودتایش، با ایـن مرجـع ضـد رژیـم پنهـان بمانـد       

دهند، این واسطه مرتضـی جزایـري از    اي میان خود قرار می واسطه
خویشاوندان نزدیک مرحوم میالنی است. مرحوم قرنی چون از ایـن  
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شـود، طـرح    دي میالنی مطمئن مـی ها اهللا سید محمد همکاري آیت
بایست در بستر یک شـورش سرتاسـري    ریزد که می را میکودتایی 

 15ثناي شورش نظیر آنچـه در  مردمی و مذهبی صورت بگیرد، در ا
اتفاق افتاده اسـت جزیـی از عملیـات مقـدماتی ایـن       1342خرداد 

شورش که بر عهده آقاي میالنی نهاده است و باید در مشهد انجـام  
است به اطالع مرحوم بگیرد از طریق مرتضی جزایري که در تهران 

رسد، مرحوم میالنی هشـت نفـر    باشند، می میالنی که در مشهد می
کنـد و   می اي جمع  ترین افراد نزدیک به خود را در جلسه از مطمئن

  1فقط درآن میان عنصري به نام حاجی علیزاده است.
یت داشته خبر را بـا  مأموراو که از طرف ساواك در بیت ایشان 

فهمند ایـن کـار زائیـده فکـر و      دهد، می تمام جزئیاتش گزارش می
ذهن یک روحانی نیست و طراحـی ایـن عملیـات بـه یـک نظـامی       

خورد، چنین نظـامی طراحـی کـه مخـالف      اي نقشه پرداز می حرفه
رژیم باشد در مشهد وجود ندارد، پس باید در تهران باشـد و میـان   

همـان روزهـا بـه     ضـمناً اي در کار باشد و  واسطه او با آقاي میالنی
شود مرتضی جزایري همین چنـد روز   مشهد آمده باشد، متوجه می

کنند تا کارش را تمـام   پیش از تهران به مشهد آمده است. خبر می

                                                
 .183-186صفحات  1374تهران انتشارات حدیث، ، زوایاي تاریک فارسی جالل الدین،.1
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قـزل  بـه  دسـتگیرش کـرده و    هباز گردد. در فرودگـا کرده به تهران 
  برند. قلعه می

هایش از جمله به  ازرسی جیببا دستگیري مرتضی جزایري و ب
خورند که آقاي میالنی براي کمک بـه نهضـت    رسیدهاي پول برمی

گویـد   کنـد و مـی   اند، مرتضی جزایري به این اعتراف می آزادي داده
دادیـم، مرحـوم آسـایش را دسـتگیر      آن را باید به آقاي آسایش می

کنند چون بعداً آسایش که سخت هم بیمـار بـود از قـزل قلعـه      می
رون آمد برایم نقل کرد مرتضی جزایري را کـه در سـلول مجـاور    بی

اش را بـه دور   بود تهدید کردند تا حقیقـت را بگویـد حتـی عمامـه    
را به حال خفگی انداختنـد تـا اعتـراف کـرد بـا       گردنش پیچیده او

قرنی در ارتباط بوده و بـه مشـهد بـراي کـاري در همـین       لشکرسر
دستیارانش نیـز دسـتگیر شـدند     رابطه رفته است، قرنی و دو نفر از

خـوابی   توانستند او را مثل دیگران شکنجه کنند او را بـی  چون نمی
فرسایی است با وجـود ایـن قرنـی چیـز      دادند که شکنجه طاقت می

اهللا سـیدمحمدهادي میالنـی    گوید. در مورد آیـت  قابل توجهی نمی
گوید به ایشان عرض کردم کاري کـه شـما آقایـان بـه آن      فقط می

حـوادث   بـه  خرداد کشید ممکن اسـت  15اید و به واقعه  ت زدهدس
آیا هیچ فکـر عاقبـت    اي کشته شوند  خونین دیگري بیانجامد و عده

اید، ایشان فرمودنـد اگـر موفـق شـویم اشـکالی نـدارد        کار را کرده
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توانـد بـه صـحت و     دار تحقیق در پرونده بود نمـی  ساواك که عهده
ببرند مگر اینکه از آقاي میالنـی هـم    سقم اظهارات مرحوم قرنی پی

تحقیق کرده آن دو اظهارات را با هم بسنجد تا اگر مطابقت داشـته  
باشند بداند اظهارات مرحوم قرنی درست است و اگر نه تحت فشـار  
یا حتی شکنجه حقیقت را کشف کند بـراي حصـول ایـن مقصـود     

الزم  هاينفر نگران است و هم ترقی ی این دوساواك طبیعتاً از تبان
دهد، قرنی و دو همکـارش کـه یکـی     را براي جلوگیري از تبانی می

دار و خویشــاوند اوســت در انفــرادي قــزل قلعــه بازداشــت و  درجــه
شــوند در آن ایــام شــهید دکتــر بــاهنر دوره  المالقــات مــی ممنــوع

گذراند، قرنـی در آنجـا بـا     اي را در قزل قلعه می ماهه 9محکومیت 
پـس از آزادي پیـامی را در   خواهد  ایشان میایشان تماس گرفته از 

این زمینه به آقاي سیدمحمدهادي میالنی برسـانند. شـهید بـاهنر    
اي  درنـگ در نامـه   پیام و جزئیات آن را با بنده در میان گذاشت بـی 

براي مرحوم میالنی درج کـردم بـه کمـک آقـاي جـواد مقصـودي       
نـی تـا   توسط پیکی به مشهد خدمت ایشان فرسـتادم. مرحـوم میال  

خواسـت دربـاره    این زمان در برابر اصـرار رئـیس سـاواك کـه مـی     
ال و نـوعی بـازجویی کنـد مقاومـت     ؤاش با قرنی از ایشان سـ  رابطه

گذراند، بعـد از وصـول نامـه بنـده مرحـوم       کرده و یا با مماطله می
اطالع به اهللا میالنی موافقت را براي جوابگویی به رئیس ساواك  آیت
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ان به بهانه زیارت مشهد به خانـه ایشـان رفـت و    رساند پاکرو او می
موضوع را مطرح ساخت. ایشان با همان سادگی ظـاهري و صـفایی   

 کـامالً هایی را که مرحوم قرنی در بـازجویی   که داشتند، عین پاسخ
سري خود داده بودند اظهار نمودند. پاکروان خوشـحال از موفقیـت   

ن بازگشت، ساواك بـه  در انجام بازجویی از یک مرجع تقلید به تهرا
تـه اسـت در نتیجـه قرنـی و     فغلط تصور کرد قرنـی حقیقـت را گر  

ـ   دستیارانش کیفر سبکی دیدند، پرونده آیت طـوري  ه اهللا العظمـی ب
خواستند و فقط  رژیم نمیبسته شد که دشمنان اسالم در ساواك و 

هاي بعضی از آگاهان سیاسـی مشـهد کـه نظـر      ایشان ماند و طعنه
          دادنــد و بــر مقاومــت رد از طــرف     ان مــیمشــورتی بــه ایشــ  

 لشـکر سراهللا العظمی سـیدمحمدهادي میالنـی را در پـذیرش     آیت
پاکروان رئیس ساواك را خواستار بودند که بعد از انجام ایـن دیـدار   

گفتند که آقا با پذیرش پاکروان خودش را سـبک کـرده اسـت.     می
از  اآقـاي میالنـی چـون آنهـا ر    «پذیرفتنـد:   بهتر بود کـه او را نمـی  

دانسـت   اطالع می بی ،ارتباط پنهانی که ایشان با شهید قرنی داشت
دیـد   توضیح به آنها پیرامون این ارتباط نمـی ضرورتی هم نسبت به 

  1»کردند. ها را تحمل می آن طعنه

                                                
  184فارسی همان مأخذ صفحه  1
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بد فراهـانی رئـیس   هسپ در بررسی منزل قرنی و لیست افسران
اداره دادرسی ارتش بـه رئـیس سـاواك لیسـتی از افسـران ارتـش       

دهند که قرنی در خصوص آن چیـزي اقـرار نکـرده و توضـیحی      می
  شود.تعقیب می مسألهري نداده است. لذا حساسیت بیشت

  

  ستاد بزرگ ارتشتاران

  کشور اطالعات و امنیتسازمان به ریاست 
ــزل  ــی  لشــکرسرضــمن بازرســی از من ــابق محمــدولی قرن س

دست آمده که متهم مزبور چگونگی و ه فهرستی از اسامی افسران ب
علت وجود یک چنین صورتی را در منزل خود روشن ننمـوده و در  

اینـک بـا    .ت نـداده اسـت  سـؤاال تحقیقات معموله پاسخ مقنعی بـه  
ارسال یک برگ فتوکپی برگ مورد بحث دستور فرمایند به وسـایل  
مقتضی هر اقدامی براي کشف حقیقت امـر جهـت آن سـازمان در    

مقدور است انجام و نتیجه را به اداره دادرسی ارتش اعالم  دراین مو
  دارد.

سپهبد خسروانی - رئیس اداره دادرسی ارتش  



  

 156  

  گزارش بازداشت متهمین قرنی، جزایري، خباز باشی
  سازمان اطالعات و امنیت کشور 

  موضوع: سه نفر از متهمین مشروحه زیر
سـه نفـر از   که استحضار دارند مراحل مقدماتی پرونـده   بطوري

اسامی پائین تکمیل و خاتمـه یافـت مـدتی اسـت کـه      ه متهمین ب
اداره دادرسی ارتش احاله  2دادگاه عادي شماره ه جهت رسیدگی ب

  گردیده است.
بعلت نبودن محل مناسب در داخل  1از طرفی متهم ردیف . 1
جنـب دفتـر   هـاي   االمر در یکی از اطاق قلعه بازداشتگاه حسبقزل 

اداره کـل مشـغول    اطاق بازجوئی که کارمنـدان آن  زندان و نزدیک
وآمــدها و  حفاظــت شــده. بنــابراین کلیــه رفــت ،بــازجویی هســتند

مذاکرات اداري از هر لحاظ از نظر ایشـان پنهـان نبـوده روي ایـن     
ــاظتی    ــرخالف اصــول حف ــور ب ــداري وي در اطــاق مزب اصــل نگاه

  باشد. می
یـک   در بیمارسـتان سـرخه حصـار بتوسـط     2. متهم ردیف 2

پست نگهبان گارد جمعی اداره کل چهارم محافظت گردیده. چـون  
باشـد لـذا    نهایت در مضیقه می این بخش از لحاظ وسائط خودرو بی
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هـاي   اعزام و عودت مشارالیه به شعبات دادستانی ارتش و یا دادگاه
  اداره دادرسی خالی از اشکال نیست.

قلبـی  م بـه بهانـه اینکـه دچـار بیمـاري      هـ  3. متهم ردیـف  3
باشد دائماً ناراحتی کارمندان داخل بازداشتگاه را فراهم و با عث  می

  گردد. تضییع وقت اداري می
با عطف توجه به مراتب باال در صورت موافقت دسـتور   هذا علی

فرمایند نامبردگان را به زندان شهربانی کـل کشـور منتقـل نمـوده     
  نتیجه را آگهی نمایند.

اصغر خلی هدایتبخش بازداشت. علی س یرئ   
  . محمدولی رزند میرزا آقا جان شهرت قرنی1
  . سیدمرتضی سیدصدرالدین شهرت جزایري2
  . رحیم قمی شهرت خبازباشی3

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
   قرنیاهللا اخراجی ولی لشکرسردرباره: 

پیرو مذاکرات شفاهی بدینوسیله پرونده نامبرده بااله به کالسه 
انضمام گزارشات مربوط بشـنود تلفـن منـزل شـخص     به  134-ق/ر

باشـد جهـت هرگونـه اقـدام      مذکور که با اسم مستعار (رکنی) مـی 
  گردد. مقتضی به آن بخش ایفاد می
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  محکومیت مجدد
در پی تـالش گسـترده سـاواك و رژیـم پهلـوي بـراي کشـف        

ي قرنی این بار توفیق یافتن اهـداف قرنـی بـراي سـاواك     ها فعالیت
اهللا سـیدهادي میالنـی    چنـد همراهـان وي بـا آیـت    میسر نشد هر 

ي جدي در تالش براي مخفی نگهداشـتن  ها اند مقاومت مرتبط بوده
اقدامات خود بـه انجـام رسـاندند و ایـن بـار بـراي کشـف مطالـب         

اي شد کـه   اقدامات قرنی ساواك مجبور به فعالیت گستردهپیرامون 
در مشـهد توسـط   اهللا سیدهادي میالنـی   از آیت هنمحترمابازجویی 

پاکروان رئیس وقـت سـاواك از جملـه ایـن مـوارد اسـت        لشکرسر
معذلک این بار حکم جدیدي علیه قرنـی صـادر شـد محکومیـت و     

معاصـر بـه هـیچ روي     گـرا چپ گرا و اي که نویسندگان ملی پرونده
راجع به آن به بحث و گفتگوي جـدي نپرداختنـد. در ایـن پرونـده     

و سیدمرتضـی جزایـري متهمـان     رحیم خبازباشـی  ،قرنی لشکرسر
 سیاسـتمداران مشترك پرونـده بودنـد و ایـن بـار دیگـر خبـري از       

و  ، حسن ارسنجانی و علـی امینـی  اي نظیر اسفندیار بزرگمهر حرفه
هاي خارجی خبري نیست که نسبت ارتباط بـا   ارتباط با سفارتخانه

  بیت مرجعیت تقلید شیعه مطرح است.
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  سازمان اطالعات و امنیت کشور
اخراجـی محمـدولی    لشکرسررساند  می نه به استحضارمحترماً

و سید مرتضی جزایري متهمین بـه اقـدام   قرنی و رحیم خبازباشی 
بر ضد امنیت داخلی کشور تحت پیگرد اداره دادرسی ارتش واقع و 

اداره مزبور به شرح زیر به عـرض   2عادي شماره نتیجه راي دادگاه 
  گردد: می

  اخراجی محمدولی قرنی به سه سال زندان لشکرسر) 1
  ) رحیم خباز باشی به دو سال زندان2
  ) سیدمرتضی جزایري به یک سال زندان3

  درخواست انتقال به زندان شهربانی
اسناد ذیل گزارش مختصري است از دستگیري، محکومیـت و  
زندانی شدن محمـدولی قرنـی و رحـیم خبازباشـی و سیدمرتضـی      

و آزار و اذیت آنان نیز سناد به وضعیت شکنجه جزایري که در این ا
اشارات مختصري شده است در پی صدور حکم محکومیت قرنی بـه  

قلعه تقاضا کرد تا آنان به زنـدان   همراه دوستانش ریاست زندان قزل
شهربانی منتقل شوند تا سه سال دیگر را در زنـدان شـهربانی کـل    

  نشد. اجابت کشور بگذرانند اما این درخواست فوراً
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  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  موضوع: محکومیت و وضع سه نفر متهمین مشروحه زیر

  14/4/43 -  105/433پیرو شماره 
کفشـدوز قـابلی    2رساند برابر گزارش اسـتوار /   باستحضار می 

آخـرین جلسـه    نفر متهمین بشرح اسامی پائین در  3بدرقه)  مأمور(
و  3اداره دادرسی ارتش هر یک به ترتیـب   2دادگاه عادي شماره / 

  اند. سال زندان محکوم گردیده 1و  2
االمـر   قلعـه بعـد حسـب    که ابتدا در قزل 3متهم ردیف /  ضمناً

 حصـار منتقـل شـده. از    تیمسار ریاست ساواك به بیمارستان سرخه
روز اول دستگیري در اجراي امر تیمسار ریاست سـاواك بـا نهایـت    

ین از روي مـأمور ادب و محبت با وي رفتار همچنین برخورد کلیـه  
ـ  نزاکت و مهربانی توأم بوده و براي رفاه حالش بی ه نهایت کوشش ب

  عمل آمده است.
ـ  طوریکــه مستحضـرند آزادانــه اعترافـاتی هــم در حضــور   ه و ب

نژاد نموده کـه در   تر جنابعالی و تیمسار هاشمیتیمسار ریاست و دف
انه در خاتمه دادرسی و آخـرین  تأسفپرونده مربوط منعکس است. م

برخالف حقیقـت در جلسـه دادگـاه بشـرح زیـر       کامالًدفاع بیاناتی 
  اظهار داشته است.
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هشت نفر از کارمندان سازمان امنیت به سـرم   قلعه  . در قزل1
ل شنیع انجام دهنـد خیلـی ترسـیدم    خواستند با من عم ریخته می

  بدنم به لرزه افتاد.
ساعت مدام از من بازجوئی کرده بنابراین بـزور و   36. مدت/ 2

  اند. تهدید وادار به اعترافاتی نموده
هم خطاب به اعضاء دادگاه اظهـار داشـته کـه     2متهم ردیف / 

ین سـازمان امنیـت اعمـال بـرخالف انجـام و      مأمورکلیه دستگاه و 
  کنند. باشند مردم را بدون جهت گرفته زندانی می می زورگو

ي هـا  هم چون اطاقش نزدیـک دفتـر و اطـاق    1متهم ردیف / 
بازجوئی است تمام اعمال و رفتار کارمندان بخصوص بازجویـان آن  
اداره کل را کنترل نمـوده و تحـت نظـر دارد کـه بـرخالف اصـول       

  باشد. حفاظت می
بـا عطـف توجـه بـه مراتـب بـاال و مـدت محکومیـت          هذا علی

متهمین مذکور خواهشمند اسـت مقـرر فرماینـد نامبردگـان را بـه      
  زندان شهربانی منتقل کرده نتیجه را آگهی نمایند.

قلعه براي انتقال قرنی بـه زنـدان    با وجود درخواست زندان قزل
کـه   شهربانی باز هم ریاست ساواك انتقال وي را به زندان شهربانی

 لشـکر سرپـذیرد. چـرا کـه     ظاهراً شرایط بهتري داشته اسـت نمـی  
  ي دادگاه تجدیدنظر بوده است.پاکروان منتظر رأ
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  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  موضوع: گزارش

  رساند: به استحضار می محترماً
رئیس زندان قزل قلعـه اعـالم داشـته بـود کـه چـون مراحـل        

. 2اخراجـی قرنـی    لشـکر سر. 1نفـر متهمـین (   3مقدماتی پرونـده  
. رحیم خبازباشی) تکمیل و خاتمه یافته لـذا  3سیدمرتضی جزایري 

به علت نبودن محل مناسب به زندان شهربانی کـل کشـور منتقـل    
  شوند.

مراتب به عرض تیمسار ریاسـت معظـم سـاواك رسـید مقـرر      
  »کمی صبر کنید.« دفرمودن

ارتـش   اداره دادرسـی  2پس از صدور رأي دادگاه عادي شماره 
بـه   3و  2در اجراي اوامر صادره نسبت به انتقـال متهمـین ردیـف    

رئـیس زنـدان    مجدداًشهربانی کل کشور اقدام گردید. اینک زندان 
سـابق قرنـی و سیدمرتضـی     لشکرسرقلعه تقاضاي تغییر زندان  قزل

اداره دادرسـی ارتـش    2جزایري را که در دادگاه تجدیدنظر شماره 
با عرض اینکـه قـبالً در مـورد     نموده است اند محکومیت پیدا کرده

انتقال زندان سیدمرتضی جزایري بـه زنـدان شـهربانی کـل کشـور      
هر نحو که مقرر فرمایند نسـبت بـه تغییـر زنـدان     ه اقدام گردیده ب

  قرنی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. ك لشکرسر
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  نظر رأي دادگاه تجدید
قرنی و جزایري و خبازباشی که از رأي دادگـاه بـدوي کـه بـه     
اتهام اجتماع و مواضعه بـراي ارتکـاب بـه جنایـت بـر ضـد امنیـت        

مملکت به منظور تحریک مردم به جنگ و قتال بـه ترتیـب   داخلی 
بــه ســه، دو و یــک ســال حــبس محکــوم شــده بونــد درخواســت  

همـان رأي   کیـد بـر  أتجدیدنظر نمودند که رأي دادگاه تجدیدنظر ت
دادگاه بدوي بوده است که ظاهراً تصمیم قطعـی رژیـم پهلـوي بـر     
مجــازات آنــان بــوده اســت کــه تغییرناپــذیر بــود و جالــب آن کــه 
محکومیت جزایري از دو سال به یکسال و محکومیت خبازباشـی از  

  یکسال به دو سال افزایش یافت.

  ستاد بزرگ ارتشتاران
  کشور اطالعات و امنیتسازمان ریاست به: 

  : نامبردگانموضوع
  سابق محمدولی فرزند میرزاآقا خان شهرت قرنی   لشکرسر. 1
. غیرنظامی سیدمرتضی فرزند حـاج سیدصـدرالدین شـهرت    2

  جزایري 
  شهرت خبازباشی مهدي. غیرنظامی رحیم فرزند 3
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متهمین به اجتماع و مواضعه بـراي ارتکـاب جنایـت بـر ضـد      
  تحریک مردم به جنگ و قتالامنیت داخلی مملکت و به منظور 

  28/12/1342 - 48036/313بازگشت به شماره 
ــدنظر  26/5/1343-69بــه موجــب رأي شــماره  دادگــاه تجدی

سـال  یـک  این اداره (ردیف یکم به سه سال ردیف دوم به  2شماره 
باشـند)   تاکنون در بازداشـت مـی   10/12/43و ردیف سوم از تاریخ 

رأي مزبور مـورد موافقـت دادسـتان     اند که محکومیت حاصل نموده
ارتش قرار گرفته و به علت عدم تصـویب فرجـامخواهی محکـومین    

گـردد دسـتور    بدینوسیله قطعیت آن اعـالم مـی   15/6/43در تاریخ 
فرمائید به منظور اجراي حکم و انجام بقیه مدت محکومیت نسـبت  
 به انتقال نامبردگان به زندان شهربانی کـل کشـور اقـدام و نتیجـه    

  اعالم گردد.
 رئیس اداره دادرسی ارتش سپهبد خسروانی

  گیرندگان
. ریاست اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران بازگشت بـه شـماره   1

صادره به سازمان اطالعات و امنیـت   29/11/42 - 18/ض 66/183
  کشور جهت اطالع

. ریاست اداره زندان شهربانی کل کشـور دسـتور فرمائیـد در    2
 ضـمناً هم را تحویل گرفته به زندان بپذیرنـد  صورت معرفی مشارالی
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در خاتمه مدت محکومیت چنانچه به اتهام دیگري بازداشت نبودند 
  از زندان آزاد نتیجه اعالم گردد.

. دایره آمار و بازرسی قوانین پیوست سه برگ سجل کیفـري  3
  جهت هر یک از محکومین.

  انتقال به زندان شهربانی
از  29/6/1343قرنـی در تـاریخ    لشـکر سربرابر گزارش ساواك 

  قلعه به زندان شهربانی کل کشور منتقل شد. زندان قزل

  و امنیت کشور اتسازمان اطالع
  سابق محمدولی قرنی لشکرسرموضوع: 

ــابق رأ  لشــکرسر ــه مط ــی ک ــدولی قرن ــابق محم ــاه س ي دادگ
سـال زنـدان محکـوم     3اداره دادرسی ارتش به  2تجدیدنظر شماره 

قلعـه بـه زنـدان     از زنـدان قـزل   29/6/1343یخ گردیده بود در تـار 
  شهربانی کل کشور منتقل گردید.

  هاي مکرر براي انتقال قرنی درخواست
قلعـه درخواسـت    زنـدان قـزل   مجدداًبا رأي دادگاه تجدیدنظر 

رسـد ایـن    دهد و بـه نظـر مـی    انتقال قرنی را به زندان شهربانی می
ــت از   ــودن نگهــداري و مراقب ــد در مشــکل ب تقاضــاهاي مکــرر بای
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ترین افسر اطالعاتی ایـران کـه هـم اینـک دشـمن سرسـخت        عالی
  حاکمیت پهلوي شده است بوده باشد.

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  رساند: به استحضار می محترماً

ي دادگــاه أاخراجــی محمــدولی قرنــی کــه طبــق ر لشــکرسر
سـال زنـدان محکـوم     3اداره دادرسی ارتش به  2شماره تجدیدنظر 

باشد. با عرض اینکه متهمین پـس از   قلعه زندانی می گردیده در قزل
ي عمـومی بسـر   هـا  قطعیت آراء صادره مدت محکومیت را در زندان

فرمایند نـامبرده بـه    ه مقرر میی کاست در صورتبرند مستدعی  می
  زندان شهربانی کل کشور منتقل گردد.

  درخواست مجدد انتقال قرنی 
  سازمان اطالعات و امنیت کشور

  اخراجی محمدعلی قرنی لشکرسرموضوع: 
متمنی است مقرر فرمائید نامبرده باال را که طبق رأي دادگـاه  

زنـدان محکـوم گردیـده از     سـال  3آن اداره به  2تجدیدنظر شماره 
قلعه به زندان شـهربانی کـل کشـور منتقـل و نتیجـه را       زندان قزل

  ضمن تاریخ انتقال مشارالیه اعالم دارند. ك
  پاکروان لشکرسررئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور. 
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  همه چیز بررسی شود
 آبـادي  با وقوع عملیات ترور علیه شاه توسط شهید رضا شمس

پاکروان از ریاست ساواك بر کنار شد و در  لشکرسر 1344در سال 
(رئـیس شـهربانی کـل کشـور و از      نصیرياهللا  نعمتسپهبد پی آن 

به عنوان رئـیس سـاواك روي کـار آمـد تـا بـا        افسران مطیع شاه)
تري را علیه مخالفان رژیـم پهلـوي    وفاداري بیشتر خشونت گسترده

که رژیم پهلوي چـه  سازد  آشکار می کامالًبه انجام رساند سند ذیل 
 میزان از قرنی در وحشت بوده است چرا که پـس از یکسـال و نـیم   

گذشــت یکســال از محکومیــت وي اســامی وي از دســتگیري  کــه
 مجــدداًاي کــه در خانــه قرنــی یافــت بودنــد را  افســران بازنشســته

  ي کرده و آن افسران را تحت تعقیب و مراقبت قرار دادند.اوبازک

  شورکیت سازمان اطالعات و امن
سـابق   لشـکر سردرباره: صورت اسامی افسـران (مکشـوفه از منـزل    

  قرنی)
  24/1/1343 - 7624/314پیرو شماره 

با توجه به اینکـه اداره دادرسـی ارتـش اشـعار داشـته نتیجـه       
تحقیقات معموله در مورد چگونگی وجـود صـورت اسـامی افسـران     

سابق قرنی را به آن اداره منعکس نمـوده   لشکرسرمکشوفه از منزل 
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هـاي اداره   متمنی است مقرر نمائید نتیجه کلی اقـدامات و بررسـی  
مذکور و آن اداره را در مورد افسران بازنشسـته مشـروحه زیـر کـه     

  اند به این سازمان اعالم دارند. جزو صورت مکشوفه مزبور بوده
  سرهنگ بازنشسته مرتضی خلوتی -1 13101
  الدین قائمی تهرانی سرهنگ بازنشسته شمس -2 13105
  سرهنگ بازنشسته یداهللا شاهرخی -3 13106
  اصغر شغفی سرهنگ بازنشسته علی -4 13100
  بازنشسته احمد اهرابی 2سرهنگ  - 13103

  رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور. سپهبد نصیري

  ثمره ارتباط با قرنی
ساواك همچنان به  برد سر میه با وجودي که قرنی در زندان ب

دنبال ارزیابی کامل افسرانی بود که نام آنها در منـزل قرنـی یافتـه    
  شد.
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  سازمان اطالعات و امنیت کشور
سـابق   لشـکر سردرباره: صورت اسامی افسـران (مکشـوفه از منـزل    

  قرنی)
  14/4/42 -  1317/1/11عطف به شماره 

 - 12966/1متمنی است مقرر فرمائید با توجه به نامه شـماره  
اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران نتیجه تحقیقات و اقدامات  9/3/44

معمولـه آن دادرسـی را در مـورد چگـونگی وجـود صـورت اسـامی        
سابق قرنـی و همچنـین نحـوه ارتبـاط و      لشکرسرافسران در منزل 

  مراوده آنان را با نامبرده اعالم دارند.
 رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور. سپهبد نصیري.

  محکوم پاسخ مقتضی نداد
سازد که قرنـی علیـه دوسـتانش بـه      آشکار می کامالًاین سند 

هیچ روي نه تنها اقرار نکرد بلکه هیچ اطالعی به ساواك نداد و آنها 
ها سردر گم نگهداشت اگر این سند را کنار اظهـارات آقـاي    را مدت

قرنـی قـرار    لشـکر سرشاپور رواسانی در خصوص اتهام جاسوسی به 
یم چرا که دادرسی ارتش و ساواك نتوانستند نوع رابطه قرنی بـا  ده

گیـري   افسران را کشف نمایند. که نتیجه سه سـال بـازجویی و پـی   
دربار و اطالع یافتن نوع رابطه افسران با قرنی براي ساواك و رئیس 
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تیرمـاه   . ازتازه نفس آن و دادرسی ارتـش فقـط صـفر بـوده اسـت     
نتوانســتند از قرنـی رد ارتبــاطی   هــیچ کـدام  8/5/1345تـا   1342

  درباره این افسران بگیرند.

  ستاد بزرگ ارتشتاران
سـابق   لشـکر سردرباره: صورت اسامی افسـران (مکشـوفه از منـزل    

  قرنی )
  28/7/44 - 34276/304بازگشت به شماره 

فتوکپی اسامی افسرانی که ضـمن بازرسـی از منـزل محکـوم     
ن به اداره دوم سـتاد بـزرگ   دست آمده بود به و همچنیه نامبرده ب

بــرداري فرســتاده شــده و تــاکنون نتیجــه  ارتشــتاران جهــت بهــره
ها از آن سازمان و اداره دوم به اداره دادرسـی ارتـش اعـالم     بررسی

نگردیده و محکوم نامبرده نیز در تحقیقات محمولـه پاسـخ مقنعـی    
اي از  در ایـن مـورد نـداده اسـت. دسـتور فرمائیـد چنانچـه نتیجـه        

ها و تحقیقات در مورد چگونگی وجود صورت اسامی افسران  یبررس
مورد بحث بدست آید بـا مـدارك مربوطـه اداره دادرسـی ارتـش را      

  مستحضر سازند.
سپهبدخسروانی -رئیس اداره دادرسی ارتش   
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  آزادي با خاتمه یافتن محکومیت
قرنی این بـار تمـام روزهـاي محکومیـت خـود را بـه        لشکرسر

نشـد و عـدم    عصورت کامل گذراند و هیچ مورد عفو و بخشش واقـ 
عفو وي نشانگر ناخشنودي رژیم از وي و عدم همکـاري در مراحـل   

کــه آزادي وي همــراه بــا آشــکار اســت  کــامالًمختلــف اســت امــا 
در پی  شدید خواهد بود چنانچه دستور سپهبد نصیري هاي مراقبت

  بایست تحت مراقبت قرار گیرد. نوشت آن است که وي می

  شهربانی کل کشور
  شهربانی کل کشور (اداره اطالعات) :از
  تیمسار ریاست سازمان اطالعات و امنیت کشور :به

  سابق محمدولی قرنی فرزند آقا میرزا لشکرسر: موضوع
 - 68465/28734/11/7نـامبرده بــاال کـه برابــر نامـه شــماره    

اداره دادرسی نیروهاي مسلح شاهنشاهی به اتهـام خیانـت    5/7/45
 20/9/45بر ضد امنیت کشور به سه سال حبس محکـوم شـده روز   

  محکومیتش خاتمه یافته و از زندان آزاد خواهد گردید.
  گردد. ج مراتب جهت استحضار اعالم می

مبصر لشکری کل کشور سرنرئیس شهربا  
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  نهمه اقدامات براي اقرار گرفت
گـرا و مارکسـیت در خصـوص     ادعاهاي مخالفان ملـی  برخالف

همکاري قرنی با رژیم پهلوي، شرافت اخالقی ایمانی و هوشـمندي  
از افسـران مـرتبط بـا وي بـه     اطالعاتی وي سبب شد که هیچکدام 

دسترسی سـاواك بـه اسـامی آنـان      برخالفچنگ ساواك نیفتند و 
دسـتور رسـمی دادرسـی    قرنی هیچگاه در مورد آنان اقرار نکرد لذا 

اقـرار بـا   «نیروهاي مسلح در روزهاي آخر ایام حبس قرنی گـرفتن  
وسایل مقتضی و با هر اقدامی براي کشف حقیقت امـر کـه مقـدور    

  انجام شود.» است

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  اخراجی ولی اهللا قرنی لشکرسر موضوع:

ــاهی در    ــلح شاهنش ــاي مس ــی نیروه ــور: اداره دادرس ــاریخ منظ ت
  اشعار داشته بود: 20/1/43

ضمن بازرسی از منزل نامبرده باال فهرستی از اسامی افسـران  «
دست آمده کـه مشـارالیه چگـونگی وعلـت وجـود یـک چنـین        ه ب

منزل خود روشن ننموده دسـتور فرمائیـد بـه وسـایل     صورتی را در 
مقتضی هر اقدامی براي کشف حقیقـت امـر در ایـن مـورد مقـدور      

  »نتیجه را اعالم دارند. است انجام و
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  اقدامات انجام شده:
فتوکپی صورت مکشوفه جهت شناسائی افسران منظـور   -الف 

اخراجی قرنـی بـه    لشکرسرو تحقیقات الزم در مورد مراوده آنان با 
بــه اداره  ضــمناًاداره دوم ســتاد بــزرگ ارتشــتاران ارســال گردیــد 

  دادرسی نیروهاي مسلح شاهنشاهی نیز پاسخ داده شد:
تحقیقات انجام شده در این باره ضمن پرونده اتهامی نامبرده «

به آن اداره ارسال شده معهـذا چنانچـه اطالعـات جدیـدي کسـب      
  »گردید مراتب متعاقباً اعالم خواهد شد.

ــلح  18/3/43در تـــاریخ  -ب  ــی نیروهـــاي مسـ اداره دادرسـ
شاهنشاهی به استناد گزارش اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران اعالم 

اخـراي قرنـی از وظـائف     لشـکر سري هـا  داشت مراقبـت از فعالیـت  
لذا از اداره دادرسی خواسـته شـد تـا نسـبت بـه       -باشد  ساواك می

باشد نظریـه اعـالم    مینحوه اطالعاتی که مورد نیاز بازپرس مربوطه 
  دارند تا تحقیقات الزم به عمل آید.

  اداره مذکور در پاسخ اعالم داشت:
  کنترل همه جانبه
چـرا کـه    داشـت  ران ساواك نیز دردسمأمورآزادي قرنی براي 

هـاي وي را تحـت    بایست کلیه مکاتبات، مکالمـات، آمـد و شـد    می
ها، کنترل تلفن و مراقبـت از   مراقبت شدید قرار دهند. سانسور نامه
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وآمدها حتی در داخل منزل، حکایت اعمال محـدودیت بسـیار    رفت
قرنی بود که به تـازگی از زنـدان بیـرون آمـده      لشکرسرشدید علیه 

  بود.

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  سابق محمدولی قرنی لشکرسرموضوع: 

  رساند: استحضار میه ب حترماًا
سـال   3نامبرده باال که به اتهام خیانت بر ضد امنیت کشور به 

حبس محکوم شده بود برابـر نامـه شـهربانی کـل کشـور از تـاریخ       
محکومیتش خاتمه و از زندان آزاد شده اسـت. اینـک بـا     20/9/45

عرض اینکه مقرر است براي مـدتی مشـارالیه تحـت مراقبـت قـرار      
  ا در صورت تصویب موارد زیر به موقع اجرا گذارده شود:گیرد لذ
. به ساواك تهران ابالغ شود براي مدتی اعمال و رفتار وي را 1

  کنترل نمایند.
مکاتبـاتش سانسـور    303ماه از طریق بخـش   6. براي مدت 2
  شود.

ماه تلفن منزل شـخص   3. توسط اداره کل پنجم براي مدت 3
  مذکور کنترل گردد.
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  حصر از حبس به
سپهبد ناصر مقدم که زمانی مدیرکل اداره سوم بود و در اواخر 
سلطنت پهلوي ریاست ساواك را بـر عهـده گرفتـه بـود و در برابـر      

کـرد، اوسـت کـه دسـتور مراقبـت       قرنی اظهار دوستی و مودت می
  دهد. شبانه روزي از قرنی را می

  سازمان اطالعات و امنیت کشور 
  سابق محمدولی قرنی لشکرسردرباره: 

سـال   3نامبرده باال که به اتهام خیانت بر ضد امنیت کشور به 
محکومیتش خاتمـه و از   20/9/45حبس محکوم شده بود از تاریخ 

  زندان آزاد شده است.
خواهشمند است دستور فرمائیـد بـا توجـه بـه آدرس      هذا علی

در  مشروحه زیر براي مدتی اعمـال و رفتـار مشـارالیه را کنتـرل و    
  صورت مشاهده عمل خالفی از وي چگونگی را به موقع اعالم دارند.

خیابان پهلوي روبروي سینما امپـایر خیابـان هـروي     آدرس منزل:
    66663تلفن منزل شخصی 

 مدیرکل اداره سوم. مقدم
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  شود ساواك تهران خسته می
یت مراقبت دائمـی از  مأمورمدیریت ساواك تهران که در برابر 

دچار مشکل شده بود ترجیح داد که به نـوعی بـار ایـن    منزل قرنی 
عملیات را از روي دوش خود بردارد. لذا نواب رئیس وقـت سـاواك   

  نویسد: تهران می

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  سابق محمدولی قرنی لشکرسر: موضوع

  27/9/45 -  42402/304عطف به 
غـرب تهـران.    ساواك شمال 2/10/45 -/ب 2514برابر گزارش 

چون سـاواك مزبـور عناصـر مراقبتـی در اختیـار نـدارد تـا بتوانـد         
عملیات شخص نامبرده را تحت کنترل و مراقبت دقیق قـرار دهـد.   

خواهشمند اسـت دسـتور فرماییـد نظریـه آن اداره کـل را       هذا علی
نسبت به کنترل و تعقیب مشارالیه بوسیله تـیم تعقیـب و مراقبـت    

  ساواك اعالم نمایند. س ضمن مدت تعقیب به این
 رئیس ساواك تهران. نواب
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  آید؟ اش نمی چرا قرنی به خانه
دهـد کـه قرنـی در منـزلش      مراقبت دائمی ساواك نشـان مـی  

کرد کمتر به خانه خود که تحـت نظـر سـاواك     احساس امنیت نمی
  رفته است. بوده می

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  اخراجی محمدولی قرنی لشکرسردرباره: 

  12/10/45 - 1/ه23975بازگشت به شماره 
مراقبت از نامبرده باال توسط تـیم تعقیـب و مراقبـت در حـال     
حاضر ضرورتی ندارد. خواهشمند است دستور فرمائید بـا توجـه بـه    

(موضـوع مسـافرت    29/4/45 - 7/ه22799گزارش خبري شـماره  
است که شـخص مـذکور    مشارالیه به الهیجان) نظر به اینکه مدتی

به منزل خود رفت و آمدي ندارد تحقیق نماید آیا نامبرده از تهـران  
خارج شده یـا خیـر؟ در صـورت اول تعیـین شـود بـه کـدامیک از        

  و به چه منظوري مسافرت نموده است.ها  شهرستان
 مدیرکل اداره سوم. مقدم

  بسیج کرده است لشکرقرنی یک 
گذشت کـه چنـین گـزارش     هنوز دو ماهی از آزادي قرنی نمی

اي از  قرنی آن هـم گـردآوري مجموعـه    لشکرسروحشتناکی درباره 
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صـرفنظر از صـحت    .تهدید شد لشکرنیروها به استعداد یک تیپ یا 
و سقم این گزارش درك عمق نگرانی رژیم پهلـوي از قرنـی چقـدر    

ي قرنی به شـدت  ها بوده است و این در حالی است که تمام فعالیت
  ساواك کنترل شود.زیر نظر 

  
اي از افسران سابق ارتش به منظور برانـداختن   موضوع: اجتماع عده

  حکومت
  عطف / پیرو:

اي از افسران بازنشسته و سابق عضـو سـازمان    چندي قبل عده
اخراجی قرنی تشکیالتی  لشکرسرنظامی حزب منحله توده زیر نظر 

ـ    انـد کـه    وجـود آورده ه به منظور برانداختن حکومـت از راه تـرور ب
باشـد.   بیشتر توجه آنهـا بـه ارتـش و طبقـات تحصـیل کـرده مـی       

تشکیالت مزبور از نظر سازمانی از سه گـروه بـدین شـرح تشـکیل     
  یافته است.  

سابق سـازمان نظـامی و افسـران     . گروهی متشکل از اعضاي1
  بازنشسته  

هاي خـارج از   . گروهی از روشنفکران بخصوص تحصیل کرده2
  کشور
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ل حتماطرز روشن شناخته نشده ولی اه تاکنون ب. گروه سوم 3
شود که از افسران ناراضی شاغل در ارتـش تشـکیل یافتـه     داده می

  باشد.
مستقیماً با تیمسار قرنـی تمـاس دارنـد و از    ها  مسئولین گروه

ق عضـو سـازمان نظـامی    بمسئولین مزبور تا به حـال سـرهنگ سـا   
رحیم ژیـانفر مسـئول گـروه روشـنفکران شـناخته گردیـده اسـت.        
تشکیالت نامبرده داراي قدرت نفري و نظامی در حدود یک تیپ یا 

کـه اسـلحه کـافی در اختیـار دارد معهـذا      نباشـد و بـا ای   مـی  لشکر
بـا قـاهره تمـاس     ضمناًز دارند یاامکاناتی براي تهیه اسلحه بیشتر ن

و امکان دارد به زودي سرهنگ سابق ژیانفر جهت تمـاس   اند گرفته
با عناصر ناصري به خارج از کشـور مسـافرت نمایـد. مضـافاً اینکـه      

سسه کیهـان گرچـه   ؤسرهنگ بازنشسته ضرابی مسئول انتظامات م
تاکنون رسماً به تشکیالت نامبرده وارد نشده ولی با توجه به ارادتی 

ل دارد بـه زودي  حتمـا دارد اقرنـی   لشکرسرکه مشارالیه نسبت به 
  جزو همکاران قرنی درآید.
ست سرهنگ سابق ژیانفر هفتـه گذشـته   ا آخرین اطالع حاکی

  در مورد مسائل تشکیالتی با قرنی تماس گرفته است.
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  علیه قرنی  توطئه افسران ارشد
اي  قرنـی نتیجـه   هـاي بر فعالیـت مستقیم ساواك هاي مراقبت

ي افسران ها به بیان بغضدر جلسات مختلف براي آن ندارد و قرنی 
پردازد و با وجود دقت ساواك چیزي از خـود او   ارشد علیه خود می

یابــد و آنچــه کــه بیشـتر علیــه قرنــی وجــود دارد اطالعیــه و   نمـی 
خواهـد تردیـدهاي    گزارشات علیه قرنی است با این وجود قرنی می

  .بنمایدپیرامون خود را وارد بدنه ساواك 

  طالعات و امنیت کشورسازمان ا
  304مدیریت کل اداره سوم به: 

  اخراجی محمدولی قرنی لشکرسر: موضوع
  23/11/45 -  42706/304عطف 

برابر تحقیقات انجام شده یاد شده از تهران خـارج شـده و روز   
در منزل خود بوده و منبع با وي مالقـات نمـوده    29/11/45شنبه 
  است.

تعـویض و بـه    اخیـراً نـی  قر لشـکر سرشماره تلفن منزل  ضمناً
تبدیل گردیده که نامبرده فقـط آنـرا بـه دوسـتان      622221شماره 

کند که به اشـخاص دیگـري ندهنـد     نزدیک خود داد و سفارش می
  زیرا مایل نیست با مردم تماس داشته باشد.
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مزبور در مصـاحبه و مـذاکره بـا منبـع      لشکرسرروي هم رفته 
و  تقصیر وانمود سـاخته و عقیـده دارد کـه دشـمنان     خود را فرد بی

سپهبد بختیـار و   ،ارتشبد هدایت مخالفین وي از جمله سپهبد کیا،
چینی کرده و ذهن شاهنشـاه را   سپهبد علوي مقدم علیه وي توطئه

  د -اند.  نسبت به وي بدبین ساخته
ك تهران. نواباز طرف رئیس ساوا  

  ها تسیینی در تماس است نه با ناصرقرنی با طرفداران خم
و هـا   تسـ اصرار عناصر ساواك مبنی بر ارتباط قرنـی بـا ناصری  

مرتبط کردن وي با خارج از کشور بـه نتیجـه نرسـید. حـال آنکـه      
قرنی بیشتر با نیروهـاي طرفـدار حضـرت     لشکرسرمشخص شد که 

ــی ــام خمین ــبت دادن   (ره)ام ــت و نس ــاط اس ــال او در ارتب ــه جم ب
  اي ندارد. عبدالناصر در مصر نتیجه

  ي براندازيها موضوع: فعالیت
  3/12/45 - 74609/311عطف / پیرو: 

افسر شاغل با تشکیالت وابسته بـا   40در حال حاضر در حدود 
اهللا قرنی همکاري دارند همچنـین تشـکیالت    اخراجی ولی لشکرسر

باشد و قرار اسـت در اوایـل    مزبور با طرفداران خمینی در تماس می
طرح خود را جهت سرنگون ساختن حکومـت تهیـه و    46بهار سال 
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تشکیالت یاد شده که قرار بود با عناصـر مصـري    ضمناًاجرا نمایند. 
  نصرف شده است.  از این تصمیم م ارتباط بگیرد فعالً

نظریه منبع مدتی است تشکیالت مورد بحـث امیـد بیشـتري    
شـود   انـد تصـور مـی    ي خـود پیـدا کـرده   ها نسبت به آینده فعالیت

  یی کسب نموده است.ها تشکیالت در راه رسیدن به هدف موفقیت

  رابطه ندارد هااي قرنی با توده
در خصــوص  (عامـل سـاواك)   اطالعـات جعلـی دکتـر ضـیائی    

پذیرفتـه  حزب توده اي و سازمان نظامی  ارتباط قرنی با عناصر توده
نشد ولی گستره فعالیت قرنی آن هم چند ماه بعد از آزادي آن قدر 

ي وي تشـکیل  ها هست که کمیسیون مشترك براي بررسی فعالیت
  گردد و از همه سو قرنی تحت نظر باشد.
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  سازمان اطالعات و امنیت کشور
اخراجـی   لشکرسري براندازي تشکیالت وابسته به ها عالیتدرباره: ف

  اهللا قرنی ولی
  16/12/45 -  77054/311عطف به 

تـا   3/12/45 - 24609/311. پس از وصول اطالعیه شـماره  1
رهنگ سابق عضـو سـازمان نظـامی رحـیم     ساین تاریخ تلفن منزل 

ه گزارشات واصـله روي پرونـده   ک طوري ژیانفر کنترل گردید همان
به آن اداره کل ایفاد گردید تاکنون هیچگونه سر نخ مشـکوکی   وي

  که دال بر فعالیت سیاسی وي باشد به دست نیامده است.
. این ساواك در بین افسران سازمان نظـامی سـابق تعـدادي    2

منبع و همکار دارد که تا حال از آن طریـق نیـز اطالعـی در مـورد     
  دیده.ي براندازي رحیم ژیانفر واصل نگرها فعالیت
ر نبـوده و از تعـدادي   ف. در اطالعیه شماره معطوفی نـام ژیـان  3

  افسران شاغل اسم برده شده است.
اخراجـی قرنـی از طریـق بخـش      لشکرسر. قبالً روي پرونده 4

آن اداره کــل اقــدام گردیــده و همچنــین اطالعیــه معطــوفی  304
تشکیالت موردنظر را با طرفداران خمینی و عناصر ناصـري مربـوط   

  نماید. می



  

 184  

اخراجـی   لشکرسر. ممکن است ضد اطالعات ارتش نیز روي 5
قرنی عمل نموده و اطالعاتی در اختیار داشته باشد و اکنون نیز هر 

اي از افسران شاغل نیـز مـرتبط    گونه عملیاتی در این مورده با عده
  گردد. می

عملیات و به  نماید براي ایجاد هماهنگی در . لذا پیشنهاد می6
کاك عمل کمیسیونی بـا شـرکت نماینـده    گیري از اصطمنظور جلو

آن  304و  316و  311ي ها ضد اطالعات ارتش و نمایندگان بخش
هـا   کل تشکیل گردد که پس از بررسی سـوابق کلیـه قسـمت   اداره 

پـس از تصـویب بـا ضـد اطالعـات      و طرح عملیاتی جامعی تنظـیم  
ـ ه ارتش ب آیـد  دسـت  ه طور مشترك عمل شود که نتیجه مطلوبی ب

خواهشمند است دستور فرمائید نظریه آن اداره کل را در این مـورد  
  اعالم دارند. س

  رئیس ساواك تهران. نواب
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  شنودها ادامه دارد
  سازمان اطالعات و امنیت کشور

  به: جناب سروان صفاریان
  : یادداشت اداريموضوع

خواهشمند است دستور فرمائید شنود مربوط بـه تلفـن منـزل    
بـه   29/12/45اهللا قرنـی (رکنـی) را از تـاریخ     سـابق ولـی   لشکرسر

  نام آقاي امیدي) ارسال دارند.ه (ب 311بخش 

  مراقبت در مازندران
شـود.   سفرهاي قرنی همراه با وسواس بسیار ساواك کنترل می

سـاواك   ،و ساواك مرکـز بـه محـض اطـالع یـافتن از سـفر قرنـی       
کنـد و از همـه    مـی  مازندران را مکلف به تعقیب سایه به سـایه وي 

کسانی که بـا او مالقـات کردنـد و یـا احـوالی پرسـیدند اطالعـات        
  کند. آوري می جمع

روز جـاري   15/9اهللا قرنـی در سـاعت    اخراجـی ولـی   لشکرسر
همراه دو اتومبیل به مشخصات زیر از طریق جاده هـراز بـه طـرف    
گرگان حرکـت نمـود دسـتور فرمائیـد در مـدت اقامـت وي در آن       

قیقاً اعمال او همراهانش را تحت نظر قرار داده و نتیجه را د ،منطقه
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چنانچه نامبرده از منطقه استحفاظی آن سـاواك   ضمناًاعالم دارند. 
خارج گردید مراتب را جهت مراقبت از وي به ساواك ذینفع اعـالم  

  دارند. مقدم
طوسی رنـگ حامـل    24تهران  3685شماره  180. بنز مدل 1

  قرنی و شخص دیگري.
کرم رنگ بـا سـقف قرمـز     24تهران  2929شماره  220بنز  .2

  حامل دو دختر و دو پسر جوان.
  موضوع: ورود به گرگان

  .... : عطف / پیرو
 لشـکر سرتیمسـار   24/1/46طبق اطالع واصـله از گرگـان روز   

به عنوان سرکشی به زمین مربوطه خـود بـه    بازنشسته قرنی ظاهراً
اي مهـرآئین بازرگـان اقامـت    شهرستان گرگان وارد و در منزل آقـ 

  نموده است.
  موضوع: خروج از گرگان

  : عطف / پیرو
353 - 28/1/46  

 لشـکر سرتیمسـار   26/1/46طبق اطالع واصله از گرگـان، روز  
  بازنشسته محمدولی قرنی شهرستان گرگان را ترك نموده است.
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  تمام سوابق را بدهید
  اطالعات و امنیت کشور زمانسا
  اهللا قرنی اخراجی ولی لشکرسر: موضوع

  29/1/1346 - 9589/311بازگشت به شماره 
 -/ه 7237. خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد بــه شــماره 1

  این ساواك مراجعه نمائید. 6/2/46
  . منظور از مسافرت نامبرده باال تاکنون روشن نگردیده است.2
. تماس یاده شده با سرهنگ بازنشسته جـوادزاده کـه سـابقه    3

فعالیت به نفع جبهه ملی داشته مشکوك بـه نظـر رسـیده زیـرا بـا      
سد وشـمگیر اشـتغال بـه کـار      لذکر دراخیراتوجه به اینکه شخص 

ــت از   ــده و دو نوب ــان آم ــه گرگ ــی و  لشــکرسردارد ب اخراجــی قرن
  رایی نموده است.یهمراهان پذ

بقه از سرهنگ بازنشسته جوادزاده موجـود اسـت   . هرگونه سا4
  را به این سازمان اعالم نمایند. خالصه آن

 رئیس سازمان اطالعات و امنیت استان دوم، سرتیپ ناصر نعمانی
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  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  : سرهنگ بازنشسته جوادتقی جوادزادهموضوع

  27/2/46 -/ه 7468عطف به 
 لشــکرسرطبـق سـوابق موجـود نــامبرده بـاال جـزو همکـاران       

  اخراجی محمدولی قرنی در توطئه علیه حکومت بوده است.
 مدیرکل اداره سوم. مقدم

  پست مراقبت براي تماس تلفنی
حساسیت ساواك در مورد قرنی آن قدر است که یـک تمـاس   
تلفنی با وي منتهی به برقراري پست مراقبت براي نظارت بر اعمال 

استی که در مـورد بسـیاري از مخالفـان    یشود. س تماس گیرنده می
  رژیم پهلوي در این حد وجود ندارد.

  ازمان اطالعات و امنیت کشورس
  اخراجی قرنی لشکرسر: مالقات عباس رفیعی با موضوع

در تـاریخ   311عطف به مذاکرات تلفنی با رهبر عملیات بخش 
ــنبه  ــ 1/3/46دوش ــت در آدرس   ه ب ــب و مراقب ــیم تعقی ــیله ت وس

نامبردگان باال پست مراقبت گمـارده شـد. تمـاس مزبـور مشـاهده      
تیم تعقیب و مراقبت به پیوست ایفاد عین گزارش  هذا علینگردید. 

 رئیس ساواك تهران. نواب      گردد. ك می
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  اطالعیه تشکیل حکومت موقت
قرنـی   ياطالعیه ساواك داللت بر سفر خارج از کشـور و اروپـا  

ن کـه اصـرار دارد   آرسد صـحیح باشـد ضـمن     دارد که به نظر نمی
گرایان در حال تشکیل دولت اسـت اگـر    اثبات کند که قرنی با چپ

صـادر توجـه کنـیم درك قرنـی از دشـمنی       يهـا  به سري اطالعیه
خصوص علیه خود تا حدود زیادي درست اسـت خاصـه   ه اشخاص ب

  نیز معرفی شده است. آن که منبع جز یکی از اعضاء حزب توده
  

  موضوع: ولی قرنی
  :..... عطف / پیرو

غفـاري اظهـار   و به ضیائیان  11/2/1346دکتر ژیانفر در تاریخ 
داشت قرنی پـس از مراجعـت از اروپـا از طـرف تیمسـار فردوسـت       
احضار و بوي تذکر داده شده است از تماس و مالقـات بـا اشـخاص    

  خودداري نماید.
هاي زیرزمینی آغـاز   اضافه نمود بنا است من بعد فعالیت ضمناً

و مرکز فعالیت اصلی در خارج از کشور در نظر گرفتـه شـده اسـت    
اي بـه نـام (حکومـت موقـت)      قرار است در خارج از کشـور کمیتـه  
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ـ       هـا) عشـایري    اي ودهتشـکیل و ایـن کمیتـه از دسـتجات چپـی (ت
  اره شود.ی و طرفداران قرنی در داخل ادطرفداران قشقای
تماس مشارالیه (ژیـانفر) بـا مـن بیشـتر      اخیراً هک نظریه منبع

با من در میان بگذارد تصـور   مرتباًشده است و اصرار دارد جریان را 
  کنم که نسبت به اینجانب مشکوك شده باشد. می

در صورت تصـویب مقـرر فرمائیـد اعـالم      نظریه رهبر عملیات
خرداد قرنـی بـه خـارج از کشـور     هاي اردیبهشت یا  دارند آیا در ماه

  مسافرت نموده است یا خیر؟ دانا
روز اخیر قرنی از طرف تیمسار قائم مقام احضـار   15. آیا در 2

  شده است یا خیر؟ نتیجه را در صورت مثبت اعالم فرمایند.

  قرنی و خسرو قشقایی
موضوع تماس قرنی بـا خسـرو قشـقایی از مسـائلی اسـت کـه       

آوري کـرده اسـت    و اینکه قرنی سالح جمعساواك به دنبال آن بود 
تی است که سواك درصدد یافتن پاسـخ آنهـا برآمـده    سؤاالیا خیر؟ 

  بود.
سـاواك   10/4/46 -/ه 1383مستخرجه از گزارش خبر شماره 

  86 -ع  -فارس اصل در پرونده کالسه م 
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منوچهر بهادر قشقایی در اطـراف طرفـداران خـود و بانـدهاي     
  یی به شرح زیر کرده است:ها مخالف در تهران صحبت

قرنی با خسـرو قشـقایی در تمـاس اسـت و از جملـه       لشکرسر
گفتند با خسرو قشقایی تماس دارند آقـاي بازرگـانی    کسانی که می

خوزستانی است که فعالً زندانی است و بین این سـه نفـر همکـاري    
  شدید وجود دارد.....

تعیـین  هـا   نشـین  در مورد اسـلحه جـاي مناسـبی را در شـیخ    
اند معلوم نیست کی اقدام خواهـد شـد و در مـورد تمـاس بـا       کرده

  خسرو قشقایی اظهار نموده:
قرنی و یک نفر از طرف ما بـه خـارج    لشکرسریک نفر از طرف 

  اند.   اعزام گردیدند که هنوز مراجعت نکرده

  قرنی باز هم نه گفت
این گزارش از سوي رئیس اداره اطالعات ژاندارمري در مالقات 

رسـد دو چهـره اطالعـاتی بـا      با قرنی تهیه شده است و به نظر مـی 
 ،دقت درباره قضایا با هم سـخن گفتـه باشـند سـرتیپ منـوچهري     

  .دهددیده و از دیدن خود توضیح میتیمسار قرنی را 
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  اهللا قرنی   اخراجی ولی لشکرسرموضوع: سپهبد بازنشسته کیا و 
  : عطف / پیرو

ن کـ بازنشسته منوچهري رئیس ساواك ر پچندي پیش سرتی
پـور نماینـده    سرتیپدوم ژاندارمري در سفر رشت با آقاي جهانگیر 

رشت مالقات و ضمن احوالپرسی و بحث درباره مسـائل مربـوط بـه    
انتخابات و حسن سیاست و مدیریت سپهبد بازنشسـته کیـا اظهـار    

شکسـته   تصادفاً با قرنی مالقات و او را خیلی خسـته و  اخیراًداشت 
سخ داد دیده به طوري که وقتی از او پرسیدم حالتان چطور است پا

جنجـالی  اع خوب نیست تا دیروز که هر وقت در ایـن مملکـت   اوض
اند و حاال نیز که متوجـه اشـتباه    شد مرا دستگیر و زندانی نموده می

انـد صـد و پنجـاه هـزار تومـان       اند به من پیشنهاد نمـوده  خود شده
را به اضافه قطعه زمینی در گرگان گرفتـه و بـه   حقوق ارتشی خود 

کار زراعت مشغول شوم ولی من زیـر بـار نرفتـه و ایـن بخشـش را      
    ام. قبول نکرده

  ارتباط قرنی با علما و روحانیون
این گزارش مبسوط حوزه فعالیت علما و روحانیون تهـران بـر   

قرنی با جامعـه روحانیـت    لشکرسرعلیه رژیم پهلوي است که پیوند 
  دهد. را با دقت مورد بررسی قرار می
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  جمعی و مشکوك روحانیون ي دستهها موضوع: فعالیت
  .... عطف / پیرو

اي از روحانیون طراز اول تهران جلساتی در  در حال حاضر عده
اهللا حاج سـیدهادي   اهللا سیدابراهیم میالنی عموزاده آیت منازل آیت

اهللا  آیـت  ،اهللا کمـاري  آیـت  ،اهللا حاج سیدمرتضی علـم  میالنی و آیت
 جاهللا حـا  آیـت  ،حاج سیداسماعیل سجادي رهبر زنجیرزنـان تبریـز  

االسـالم حـاج شـیخ     حجت ،اهللا شبستري آیت ،سیدمرتضی خلخالی
دهنـد کـه در آن بیشـتر علمـا تهـران       حسین غفاري تشـکیل مـی  
اي منتشـر   رود کـه بـه زودي قطعنامـه    شرکت دارند و انتظـار مـی  

انـد   اي بوده گانهجداکه قبالً خودداري ایده و عقیده  نمایند این عده
هـاي   انـد کـه حـوزه    اکنون با وحدت و اتفاق یکدیگر تصمیم گرفته

قم و مشهد را تقویت نمایند و با یـک اتحـاد کامـل و     ،علمیه نجف
در مقابل دولت پایداري نمایند و تعداد تقریبی این  جداًهمبستگی 

لی در جلسات آنها در حدود سـی  رسد و روحانیون به سیصد نفر می
ـ  الی چهل نفرشرکت می طـور اطـالع دقیـق ایـن عـده      ه نمایند و ب

انـد کـه آنهـا     بعضی از روحانیون را نیز از جمـع خـود طـرد نمـوده    
ند از حاج سیدعلی اصـغر خـوئی سـیدهادي خسروشـاهی و     ا عبارت

  چند نفر دیگر.
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ـ   گزاران این وحدت و اجتماع عده پایه امبرده اي از روحـانیون ن
  باشند. در باال به اضافه اشخاص ذیل می

اهللا حاج سیدمحمدصادق لواسانی نماینده و همـه کـاره    . آیت1
  خمینی در تهران 

اهللا  کـاره آیـت   . حاج شیخ شریف شـاهرودي نماینـده و همـه   2
  شاهرودي در تهران 

  اهللا شهرستانی نجفی   . آیت3
  اهللا سیدمحمدمهدي خلخالی یتآ. 4
  ابوطالب فاضلی خوئیاهللا میرزا  . آیت5
  یدالشیخاهللا س . آیت6
  حتوکی   اهللا اهللا شیخ حسن سعید پسر آیت . آیت7
  . صدراالشرافی واعظ 8
  . صالحی همدانی واعظ و طرفدار شریعتمداري  9

مسجد سـادات   پیش نمازاهللا سیدصادق شریعتمداري  . آیت10
کـاظم   جاهللا حـا  آیـت هند واقع در چهارراه گمـرك شـاهپور بـرادر    

    شریعتمداري
. حاج میرزا مهدي عبـائی واعـظ کـه رابـط بـین حکـیم و       11

باشد و همیشه بین نجف و تهران و قـم   خوئی و روحانیون ایران می
    .در مسافرت است
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اهللا حاج سیدابراهیم میالنی که در دوره مصدق وکیل  . آیت12
سرسـخت  لفین مجلس و بعد مدتی زندانی و بازداشت بوده و از مخا

اهللا حــاج  باشـد و اکنــون از طـرف عمــوزاده خـود آیــت    دولـت مــی 
نماینــد در ضــمن ایشــان توســط  ســیدهادي میالنــی فعالیــت مــی

ها و افراد جوان و دانشجویان و بازاریان وابسـته بـه جبهـه     جزایري
شود و یکی از این جلسات چند روز قبـل در منـزل    ملی تقویت می

  وي برپا بوده است.
نـو سـکونت دارد از    کـه در تهـران   1حسـین غفـاري   حاج شیخ

اي از  ي مضـره ها باشد و همواره فعالیت مخالفین سرسخت دولت می
بابت چاپ اعالمیه و پخش آن و تشکیل جلسات بر علیه دولـت در  

نمایـد حـاج سیدمرتضـی علـم کـه خـود قـبالً         منزل خود دایر می
منـزلش تشـکیل   درباري بوده و اکنون رانده شده است جلساتی در 

قرنـی شـرکت    لشـکر سراي از افسران از جمله  در آن عده ودهد می
قرنی در حـدود سـه سـال سـت بـا علـم همکـاري         لشکرسردارد و 

  نزدیک دارد.

                                                
 اهللا شیخ حسین غفاري شهید آیت .1
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  توضیح منبع:
هاي علماء در جلسات ذکـر شـده    کافی از صحبت  بعد از اطالع
از  1/8/46تـري تقـدیم خواهـد شـد. روز دوشـنبه       گزارشات کامـل 

مـاري تشـکیل   کاهللا  اي در منـزل آیـت   تا ظهـر جلسـه   5/8 ساعت
اسـت   پیش نمازآباد  اهللا کماري در مسجد بازار عباس گردیده و آیت

  باشد.   ) می27644فن منزل کماري (و شماره تل

  ي ناراضیها نظامیان و ساواکی
تردیدي نیست که در میان مخالفان رژیم پهلـوي و ناراضـیان   

امیـدي روشـن بـوده اسـت اطالعیـه ذیـل       درون ارتش قرنی نقطه 
  کیدي بر این واقعیت است.أت
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  هاي براندازي  موضوع: فعالیت
  ..... عطف / پیرو:

به دنبال قرار قبلـی   17/8/46روز چهارشنبه  45/16در ساعت 
اي با شرکت سرهنگ سابق بیگلري، سـرهنگ سـابق رحـیم     جلسه

منـزل سـرهنگ   ژیانفر، سرگرد سابق ضیائیان و دکتـر شـکوهی در   
کوچه حاجی قربـان   بیگلري واقع در خیابان امیریه. ایستگاه گنجه.

تشکیل گردید. در این جلسه قـرار بـود دکتـر یـداهللا      1108شماره 
هـم رسـاند ولـی بـه علـت نـامعلومی حاضـر        ه سحابی نیز حضور ب

نگردیــد در ابتــدا ســرهنگ ســابق بیگلــري جهــت اطــالع ســرگرد 
در جلسـات آنهـا شـرکت کـرده بـود      ضیائیان که براي اولـین بـار   

اي از سابقه فعالیت خود و همکـارانش را بـدین شـرح بیـان      خالصه
  داشت:

اي از افــراد ناراضــی ارتــش بــه منظــور  قبــل عــده هــا از ســال
گرفتنـد ولـی بـا     یی با هم میها برانداختن رژیم بطور نامنظم تماس

ي آنهـا دوران رکـودي را طـی    هـا  قرنی فعالیت لشکرسردستگیري 
جـاد تشـکیالت مـنظم    نمود و همگی منتظر آزاد شـدن قرنـی و ای  

اي از سـران نهضـت    لیکن با آزاد شدن قرنی عدهتوسط وي شدند و
هـایی   آزادي مانند مهندس بازرگان و طالقانی که با آنها نیز تمـاس 

داشتند دستگیر گردیدند و لذا شروع فعالیت تـا آزاد شـدن دسـته    
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 يزاد بودن قرنی و سـران نهضـت آزاد  اخیر به تأخیر افتاد اینک با آ
انـد الزم اسـت بـراي احیـاء      گروهی قرار گرفتـه  رأسکه هر دو در 

ارالیه اضـافه نمـود گرچـه    شسازمان متشکل و فعالی اقدام بشود. م
هنوز تشکیالت مرتبی نداریم ولی با توجه به افراد ناراضی شاغل در 

که در سـازمان  اخراجی و بازنشسته و حتی افراد ناراضی  یاارتش و 
ـ     کار مشـغولند مـی  ه امنیت ب وجـود  ه تـوانیم سـازمان نیرومنـدي ب
  بیاوریم.

  نیستها نام قرنی در لیست فراماسون
حسین مهرداد که نسبت بـه حـزب تـوده سـمپاتی داشـته از      

 لشـکر سرجمله کسانی است که بعـد از دسـتگیري مـورد حمایـت     
مبصــر و ســرهنگ زیبــایی دو تــن از ارشــدترین مقامــات امنیتــی 
شهربانی و ساواك قـرار داشـت از موقعیـت قرنـی چنـین گـزارش       

  کند. می

  خیلی محرمانه
 10/6/48 - 2 -ه 30085/20رونوشــت گــزارش خبــر شــماره 

موضوع: اظهارات حسین مهرداد در مورد تیمسـار قرنـی    368منبع 
  و تیمسار مبصر
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ر مورد تیمسـار قرنـی اظهـار داشـت کـه وي      حسین مهرداد د
مورد تنفر دستگاه است و حتی در شرکتی که دارد کارجویی ارجاع 

شود و اضافه کرد که قرنی به منزل اعرابی کـه از دسـتان مـن     نمی
است رفت و آمد دارد. مهرداد افزود که قرنی شخص پاکی است بـه  

ا نـامش  ین سـی مـأمور طوري که در کتاب فراماسیون و نیـز کتـاب   
مهرداد از تیمسار مبصر به نیکی یاد کـرد و گفـت آدم    ضمناًنیست 

و مدتی شـکنجه در  به طوري که پس از دستگیري  یبی استنس پر
زندان با تعهداتی که دایر بر عدم همکاري مجدد با حزب توده دارم 

و  هنگ زیبایی واقع شـد ههمیشه مورد حمایت تیمسار مبصر و سر
حتی بعد از یکسال از دستگیري او هم کـه توسـط بختیـار احضـار     
شده بودم این احضار مورد خشم بسیار تیمسار مبصر واقع شده بود 

  اقدام به آزادي من از قزل قلعه نمود. و فوراً
تحقیـق مسـتقیم از مهـرداد پیرامـون      ،نظریه رهبـر عملیـات  

  سازد. اظهاراتش به حفاظت منبع لطمه وارد می

  خسرو قشقایی  قرنی با همکاري  عدم
قرنـی بـا   معتقـد اسـت   تیمسـار بختیـار   رهبر عملیات نظارت 

کنـد هرچنـد مقـام     تیمسار بختیار و خسرو قشقایی همکاري نمـی 
اي باشـند   خواهد موافق چنـین نظریـه   تر ساواك به آسانی نمی عالی
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اما شواهد بعدي حکایت از آن دارد که حق با رهبر عملیات بـوده و  
  همکاري ندارد. و تیمور بختیار رئیس ساواك با قشقایی قرنی

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  اخراجی محمدولی قرنی   لشکرسرهاي براندازي  : فعالیتموضوع

  11/8/1346 - 52438/311عطف به گزارش خبر شماره 
خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به موارد زیر تحقیقـات  

  این بخش اعالم نمایند. الزم معمول و نتیجه را به
. مشخصات کامل سرهنگ سابق رحیم ژیـانفر و بـه انضـمام    1

  محل سکونت فعلی وي
اخراجی قرنـی   لشکرسر. شناسایی کامل عواملی که از طرف 2

  اند. به خارج اعزام گردیده
. آیا عوامل مزبور با خسرو قشقایی و تیمسار بختیار آشـنایی  3

  اند یا خیر. قبلی داشته
هائی که عوامل مورد بحث با خسرو قشقایی و تیمسار  . محل4

  اند به انضمام نحوه مالقات. بختیار مالقات کرده
. آیا خسرو قشقایی و تیمسار بختیار آمادگی خـود را نسـبت   5

انـد یـا خیـر در     اخراجی قرنی اعـالم داشـته   لشکرسربه همکاري با 
  صورت مثبت نحوه همکاري به چه ترتیب خواهد بود.
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  مالی) .باشد (ایلی منظور از وعده کمک چه نوع کمک می. 6
. آیا عوامل مذکور پـس از مالقـات بـا نامبردگـان بـه ایـران       7

  اند یا خیر. مراجعت نموده
باشـد خواهشـمند اسـت     یید نمی. نظر رهبر عملیات مورد تأ8

مزبـور بـر چـه     دستور فرمائید تعیین نمایند نظریه رهبـر عملیـات  
ك و دالئلی که همکـاري آنـان را بعیـد دانسـته     مبنائی بوده و مدار

  ارائه نمایند.

  و نظارت ساواكقرنی مرگ خاله 
حساسیت ساواك در مورد هرگونه ارتبـاط افـراد بـا قرنـی بـه      

قرنـی  بستگان نظیر خاله  عزا و متوفیات مراسمدر اي بود که  اندازه
  را تحت کنترل داشتند.

  
  بازنشسته قرنی لشکرسرموضوع: 
  .... : پیروعطف / 

بازنشسـته قرنـی تلفنـی از رحـیم      لشکرسر 30/1/49در تاریخ 
اش فوت نموده لذا بـراي   خبازباشی درخواست نموده که چون خاله

  کفن و دفن به منزل وي مراجعه نماید. مراسمانجام 
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را در امـر   قرنی کمک الزم لشکرسرخبازباشی طبق درخواست 
  ی انجام داده است.تدفین بانوي متوف

  8 -ه 20نظریه 
  رسد. . خبر صحیح نظر می1
و  شناسـد  میقرنی خبازباشی را فردي قابل اعتماد  لشکرسر. 2

  نمایند. در مسائل خصوصی با او مشورت می

  شود ها کنترل می نامه
ــی و     ــدگی قرن ــام زن ــه تم ــکار دارد ک ــت آش ــل دالل ســند ذی

شـود   دوستانش، با حساسیت بسیار زیاد توسط ساواك کنتـرل مـی  
ل روشن شـدن اتهـام قرنـی    حتمال نامه، متن و محتوي آن و اارسا

  هایی است ساواك به آن توجه کافی دارد. همگی حساسیت
  

  موضوع:....
  .... : عطف / پیرو

برگ نامـه ماشـین شـده     14یک طغري پاکت شهري محتوي 
ســابق  لشــکرسري هــا بــه نــام 1342کــه در آن از متهمــین ســال 

رحیم خبازباشـی و اتهامـات    ،سیدمرتضی جزایري ،محمدولی قرنی
ذکر گردیده به آدرس خیابان ژاله نرسیده به میدان ژاله کوچه  نآنا
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بست خیر منزل آقـاي جزایـري ارسـال کـه از      ت بنسارخیر دست 
  گردد. ر توزیع آن جلوگیري جهت استحضار به پیوست ایفا می

  همه جا تحت شنود
ر اطرافیـان مرحـوم احمـد    سند ذیل داللت بر نفوذ سـاواك د 

 هـا  داند تلفن آرامش دارد که از زندان آزاد شده بود و آرامش نیز می
هایش شـدیداً تحـت نظـر و حساسـیت سـاواك قـرار دارد        و تماس

  قرنی باشد. لشکرسرخاصه آن که این ارتباط با 
  

  ي مشکوك (احمد آرامش)ها موضوع: فعالیت
خصوصــی احمــد آرامــش ضــمن یــک مالقــات  18/4/52روز 

اوراقی را که در زیر رختخواب اطاق محل اقامت خود واقع در هتـل  
و  ارائـه ی از دوستان مورد اعتمـاد خـود   ککمودور پنهان نموده به ی

درخواست نموده ترتیب رسانیدن اوراق و اسناد مزبـور را بـه بغـداد    
  بدهد.

هـا را بـه بغـداد موکـول بـه       نامـه  لدوست آرامش اخذ و ارسا
اخراجی قرنی نموده و در خاتمه ایـن مالقـات    لشکرسرنظر با  تبادل

آرامش جهت صرف شـام بـه منـزل     19/4/1352قرار شد در تاریخ 
  قرنی برود.
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روز  10:00آرامش همچنـین بـه دوسـت خـود گفتـه سـاعت       
ود و ضمن مـذاکره بـا وي چنانچـه    ربه مالقات قرنی ب 19/4/1352

داشت نتیجـه را تلفنـی   با آرامش بود و موافقت آماده براي مالقات 
  به صورت رمز با ذکر جمله:

  (آن آب معدنی که توصیه کرده بودید نافع بود)
وي اطالع دهد و در صورت عدم موافقت قرار شام را بـه روز  ه ب

در منزل قرنی موکول و نتیجه را تلفنی به صورت رمز بـا   20/4/52
  ذکر این جمله:

  باشد) (آب آمولو خیلی خوب و مفید می
  ي اطالع دهد.به و

از دوست خود درخواست نموده چون بـا قاسـم    1آرامش احمد 
کـه سـابقه آشـنایی     )مهتدي (رئیس یکی از عشایر کردستان است

زنـدانی بـوده و    یبه علت فعالیت سیاسی مـدت  سابقاًقبلی داشته و 

                                                
آرامــش، رئــیس ســابق ســازمان برنامــه و بودجــه کــه در اعتــراض بــه  احمــد  1

هاي اقتصادي رژیم پهلوي بر کنار شد و این برکناري و برخورد سبب تعمیق  سیاست
سـال آن را  اعتراضات وي و نهایتاً دستگیري و محکومیت بـه زنـدان شـد کـه هفـت      

جریان یک درگیري ساختگی آرامـش   1354گذراند و سرانجام رژیم پهلوي در سال 
  را در پارك الله تهران به قتل رساند.
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حالیه در بوکان سکونت دارد بایسـتی بـه صـورتی کـه هـیچ کـس       
  هائی را به مشارالیه برساند. وده و پیغاممتوجه نگردد با او مالقات نم

  مالقات با نماینده مجلس
هالکو رامبد که نماینده مجلس و رهبـر فراکسـیون پارلمـانی    
حزب مردم است به منزل قرنی مراجعه و بـا وي مالقـات و گفتگـو    

کند اما این گفتگو سبب افزایش مراقبت از قرنی شده است چرا  می
گزارش کاملی از چگـونگی مراقبـت از   موظف شد تا  302که بخش 

  قرنی را گزارش نماید.
  

  اخراجی قرنی لشکرسرو رامبد با کالوموضوع: مالقات ه
اخراجی قرنـی   لشکرسرطبق اطالع و برحسب اظهار خصوصی 

ــته (  ــدازظهر روز پنجشــنبه گذش ــدر  4/5/52بع ــد لی ــو رامب ) هالک
ن فراکسیون پارلمانی حزب مردم بـه منـزل قرنـی مراجعـه و ضـم     

  اند. مالقات درباره امور سیاسی و حزب مدتی بحث و گفتگو نموده
  نظریه شنبه:

  رود نامبردگان مالقاتی صورت گرفته باشد. تصور می
  نظریه یکشنبه:

  باشد.   نبه قابل توجه و بررسی میش هخبر و نظری
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  قرنی و نیروهاي سیاسی مذهبی
و مدرسـه لطیفـی   مؤمن اهللا لطیفی مدیر مذهبی و  حاج قدرت

قائمیه تهران بود که سالیانی با قرنی در ارتباط بوده اسـت لطیفـی   
بسیاري، در گسترش ارتباط قرنی با نیروهاي مـذهبی داشـته    تأثیر

است ارتباط قرنی و لطیفی مراقبت گسـترده سـاواك از لطیفـی را    
  نیز به دنبال آورد.

  
  فییاهللا لط اخراجی قرنی با قدرت لشکرسرموضوع: ارتباط 

  3/4/52 - 4331/312عطف / پیرو: 
اهللا لطیفی مـدیر دبسـتان    اخراجی قرنی با حاج قدرت لشکرسر

پسرانه لطیفی و دبستان قائمیـه رابطـه دارد. حـاج لطیفـی مـردي      
در  (عـج) است به اصول دین و عضو هیئت امنا در مسجد امـام زمـان  

راً باشد. قرنی تا به حال چند مرتبه به اتفاق حاج لطیفی ظاه قم می
بـه   (ع)به عنوان بازدید از مسجد فوق و نیز زیارت حضرت معصـومه 

قم مسافرت نموده و مشاهده شده که موقع نمـاز بـه حـاج لطیفـی     
  نماید. اقتدا می
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لی حتمـا مالحظات: در خصوص نحوه افکار و عقاید و فعالیـت ا 
لطیفی به سود احزاب و دستجات عضو مضره تحقیق و رابطـه او را  

  و نتیجه اعالم گردد.  قرنی مشخص  به

  کنترل دو روزه
پس از دستور در مورد کنترل قرنی و لطیفی، ساواك مراقبـت  
را به وسیله منابع خود تشدید کرد و این کنترل شدید را که عطـف  

ریاسـت سـاواك صـورت گرفتـه بـود       28/5/1352به دستورالعمل 
منتهی به نتیجه مشخصی براي ساواك نشد متن کنترل از اعمال و 

موقعیـت  ترین  رفتار داللت بر نفوذي بودن عنصر ساواك در نزدیک
  با قرنی بوده است.

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  درباره محمدولی قرنی

  28/5/52 - 3672/302عطف به شماره 
از اعمال و رفتـار مشـارالیه    1585روز بوسیله منبع  10ساعت 

بـه   ضـمناً . کنترل به عمل آید لیکن موارد مشکوکی مشاهده نشـد 
الذکر نسـبت بـه مراقبـت از یـاد      وسیله منبع فوقه اي ب طوري فویه

  .دردواهد شد و نتیجه به موقع اعالم گشده باال اقدام خ
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  تماس قرنی و فروهر
مراقبت حضوري و تلفنی قرنی دستور کار جدي ساواك بـوده  
است سند ذیل نتیجه یک تماس تلفنی قرنـی بـا همسـر داریـوش     

  فروهر است.
  

  رهموضوع: قصد تماس قرنی با داریوش فرو
ــدازظهر روز  ــا   لشــکرسر 26/8/52بع ــی در نظــر داشــت ب قرن

نامبرده باال تماس بگیرد که چون در منزل نبود به خانم یـاد شـده   
خیر ببیـنم چـون تـأ   اظهار نمود امروز قرار بود در محلی همدیگر را 

خیـر   داشتند. حواسم پرت شد خواستم ببینم در تهران هسـتند یـا  
که پروانه اسکندري همسـر فروهـر در پاسـخ اظهـار نمـود تهـران       
هستند ولی قرار بود جهت معاینـه پزشـکی بـه مطـب دکتـر نویـد       

خیر همـین باشـد. قرنـی    راجعه نمایـد کـه امکـان دارد علـت تـأ     م
کنم اگر نتوانسـتم   موردنظر عنوان نمود من به دفتر کارش تلفن می

منزل به ایشـان بفرمائیـد بـه     با ایشان صحبت کنم وقتی که آمدند
  کند. نمن تلف

ــنبه  ــه یکش ــف  -نظری ــه س ــه ب ــا توج ــري اب ــزارش خب رش گ
 لشـکر سرو سوابق محمـدولی قرنـی    27/8/52 - 12 -ه 7800/20
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اخراجی تماس و ارتباط مشارالیهم قابل بررسی و توجه بوده که بـا  
ر مکتسـبه در ایـن زمینـه بـه موقـع      یـ ي الزم اخهـا  اعمال مراقبت

  استحضار خواهد رسید.  
  ید است.أینظریه یکشنبه مورد ت -نظریه چهارشنبه 

  تهدید قرنی به سرنوشت آرامش
رئیس سازمان برنامه و بودجه  1340احمد آرامش که در سال 

و وزیر کـار پیشـین رژیـم پهلـوي بـود و از مریـدان سـابق احمـد         
امـامی، در اثـر مشـاهده     شـریف  خانواده جعفرالسلطنه، و داماد  قوام

شــد و بــه صــف  جــدامفاســد رژیــم پهلــوي آرام آرام از حاکمیــت 
معترضین پیوست و در مقام ریاست سازمان برنامه در مجلس علیـه  
مسئوالن رژیم پهلوي به افشاگري پرداخت و در پی آن دسـتگیر و  

تحـت   سر برد و سپس شـدیداً ه زندانی شد و هفت سال در زندان ب
در پـارك اللـه تهـران در     1352مهـر   29نظر قرار گرفت تا اینکـه  

حالی که در حـال قـدم زدن بـود محاصـره و طـی یـک درگیـري        
اي قتل وي را که یـک   مصنوعی کشته شد و دولت نیز طی اعالمیه

عنصر خرابکار نامگذاري کرده بود و راز درگیري متقابل با نیروهاي 
مسلح نبود اما این قتـل   آرامش اصالًساواك اعالم کرد در حالی که 

تهدیدي براي دیگر مخالفان نیز بود خاصه اشخاصـی همانـد قرنـی    
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و مخالفت آنها با رژیم نیز روندي رو به تزایـد بـود.    جداییکه روند 
  گوید. خود سخن می هبه همین خاطر قرنی از تهدید رژیم علی

  
  اخراجی قرنی لشکرسرموضوع: 

  .... : عطف / پیرو
  برابر اطالع واصله:

ــی  لشــکرسر 7/8/1352بعــدازظهر روز دوشــنبه  اخراجــی قرن
خصوصی درباره کشته شدن احمد آرامـش   ضمن یک مذاکره کامل

راکسـیون  فد (لیـدر  بـ رام الکـو واظهار داشته که چند روز قبل با ه
پارلمانی حزب مردم) مالقات و رامبد بوي اظهار نموده کـه ممکـن   

  آرامش نابود سازند.است او را هم مانند 
اند که برخالف نوشـته   یید نمودهأقرنی و نیز حسینقلی شاملو ت

ها آرامش هیچگاه مسلح نبوده و موقعی که در پارك فرح با  روزنامه
ان مربوطـه او  مأموریک نفر مشغول قدم زدن و مذاکره بوده ناگهان 

  اند و کشته شده است. س و دوستش را به مسلسل بسته



 

 211 

  مشکوكي ها مالقات
ي قرنی در هتل پالما را تحت نظر گرفته بـود  ها ساواك مالقات

آیـد گزارشـگر سـاواك همـه عناصـر        و ظاهراً از متن گزارش برمـی 
شـناخته اسـت و ایـن در زمـانی اسـت کـه        مخالف را به خوبی می

  اند. ي سیاسی اندکی تحرك بیشتري پیدا کردهها گروه
  

  ي مشکوكها موضوع: مالقات
  .... عطف / پیرو

یکـی از   سـابقاً اخراجی قرنـی بـه اتفـاق معینـی کـه       لشکرسر
نوشـت،   کـرد و مقـاالتی مـی    هاي حزب توده را منتشـر مـی   روزنامه

مهندس فریـور (وزیـر صـنایع در کابینـه دکتـر امینـی)، سـرتیپ        
بازنشسته مصومی و چند نفر دیگر از استادان دانشـگاه در روزهـاي   

مشـهود   کامالًشوند و به طوري که  اخیر در هتل پالما زیاد دیده می
  هایشان را کسی نشنود. تهکنند گف است سعی می

قرنی گویا مدتی زندانی سیاسـی بـوده و    لشکرسرنظریه شنبه: 
  دلیل آن شروع به کودتا علیه رژیم بوده است.

توان اطمینان کرد  نظریه یکشنبه: به صحت اظهارات منبع می
  معهذا بررسی سوابق افراد مزبور ضروریست.

  52819/150 شماره:
  3/12/1335 تاریخ وصول:
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یید است بهتـر اسـت   أنظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه مورد ت
منبع در این مورد توجیـه   ضمناًجلسات این افراد زیرنظر قرار گیرد 

  خواهد شد.

  دستورالعمل از روي وحشت
با تحـرك نیروهـاي سیاسـی در ایـران همـراه       1356تابستان 

است خاصه آن که حاکمیت پهلوي در ایران تا حدودي مجبور شـد  
را اندکی تخفیـف  ي خشن و شکنجه و سرکوب ها تا اعمال سیاست

و کاهش دهد به همین خـاطر احسـاس خطـر شـدیدتري در بـین      
تـرین عناصـر حکومـت پهلـوي نظیـر       نیروهاي سـرکوبگر و خشـن  

شـود چـرا کـه دسـتور      ارتشبد نصیري و پرویز ثابتی مشـاهده مـی  
مراقبت شدید از قرنی و افسران اخراجـی و بازنشسـته ارتـش و بـا     

یـد  مستمر از هرگونـه ارتبـاط مؤ   گزارش استفاده از کلیه امکانات و
  این وحشت است.

  سازمان اطالعات و امنیت کشور
  از: اداره کل سوم

  یاست سازمان اطالعات و امنیت تهران به: ر
  اهللا قرنی سابق ولی لشکرسرموضوع: 

  21/4/36 - 2631/312پیرو شماره 
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از اعمال و رفتار نامبرده باال و کلیـه افسـران اخراجـی و    مراقبت 
ــل دارد،       ــرورت کام ــتند ض ــاط هس ــا وي در ارتب ــه ب ــته ک بازنشس
خواهشمند است دستور فرمائید با اسـتفاده از کلیـه امکانـات موجـود     
  در این مورد اقدامات الزم معمول و نتیجه را مستمراً آگهی فرمایند.  
 مدیرکل اداره سوم ثابتی

قرنی گـاهی منتهـی بـه     لشکرسروسواس در مراقبت از شدت 
اي کـه   شد به گونـه  ي وي میها ي غلط از فعالیتها اشتباه برداشت

نامه و اعالمیه صادر شده توسـط سـایر عناصـر سیاسـی، بعضـاً در      
شد و قرنی بـه خـاطر آن تحـت فشـار      مراحلی به نام قرنی تمام می

  گرفت. قرار می

  ورسازمان اطالعات و امنیت کش
  از: اداره کل سوم

  ریاست سازمان اطالعات و امنیت تهران :به
  اهللا قرنی سابق ولی لشکرسر موضوع:

در ایـران مبـادرت بـه     اخیـراً برابر اطالعات واصله نامبرده باال 
آن مطـالبی بـرخالف مصـالح     اي نموده که ضمن  تهیه و توزیع نامه

کشور و سلطنت عنوان نموده، خواهشمند است دستور فرمائیـد در  
  این مورد تحقیقات الزم معمول و نتیجه را آگهی فرمایند. 

ثابتی -مدیرکل اداره سوم   
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ات و بررسـی  این نامه به پیشـنهاد اداره سـوم عملیـ    محترماً«
مربوط به سرهنگ عزیـزاهللا امیـر   ل دارد موضوع حتماتهیه شده و ا

  »رحیمی یا دکتر بقائی باشد.

  قرنی بیانیه دریافت کرد
مـرداد   14دریافت نامه در کانون نویسندگان ایران به مناسبت 

سالروز مشروطیت صادر شد از نظر ساواك مخفـی نمانـد در حـالی    
که انتشار بیانیه مزبور علنی بوده است ولی علنی بـودن آن چیـزي   

  کاهد. ساسیت ساواك نمیحاز 

  خیلی محرمانه
  موضوع: تیمسار قرنی

  عطف / پیرو
نامه کانون نویسندگان ایـران بـه مناسـبت    بیان  16/5/36روز 

(سالروز مشروطیت)، دومـین نامـه سرگشـاده     1356مرداد ماه  14
، اعالمیـه پیکـار   1356تیـر مـاه    28کانون نویسندگان ایران مورخ 

و بسـیج نیروهـا از طریـق داریـوش فروهـر      ها  و روشها  روز، هدف
  جهت تیمسار قرنی ارسال گردیده است.

  ندارد. نظریه شنبه: نظري
  شنبه: در مرخصی است. نظریه سه
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اي  نامـه  ضمناًیید است. . مفاد خبر مورد تأ1به: نظریه چهارشن
  مورد نظر قبالً ارسال گردیده است.

. تحقیق مستقیم از یادشدگان پیرامون مفـاد خبـر حفاظـت    2
  نماید. شنبه لطمه وارد می

  قرنی و سرتیپ مسعودي لشکرسر
قرنی و سرتیپ مسعودي بـا نهضـت آزادي در    لشکرسرارتباط 

اي است که ساواك به آن توجه دارد هر چنـد در   دوران مبارزه نکته
هاي بعد ناهماهنگی در مدیریت و نیازهاي تاریخ نگارانه قضایا  دوره

  اید.مگر ن را به صورت دیگر جلوه

  محرمانه
  موضوع: افسران اخراجی

  .... عطف / پیرو
ز افسران بازنشسته و اخراجی ارتش قرنی و برابر اطالع دو تن ا

مسعودي، با اعضاء جمعیت به اصطالح نهضت آزادي روابطی داشته 
وزیـر اسـبق    و قرنی بین اعضاء جمعیت با دکتر علی امینی نخسـت 

  بوده است.
  مالحظات: جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضی
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  قرنی و حکومت اسالمی
است انقـالب تغییـر از   هاي قرنی و رسیدن به خو تحول دیدگاه

حکومت به حکومتی اسالمی، نکته مهمی است که باید در بررسـی  
 سیر زندگی قرنی به آن توجه تام داشت و ایـن مطلبـی اسـت کـه    

و قبل از آغاز تحـوالت انقالبـی در   30/7/1356ساواك در تحقیقات
تـر اینکـه    و مهـم در مورد قرنی به انجام رسید ایران آغاز نشده بود 

در این زمـان در زمـره معتقـدان بـه اندیشـه تحـول انقـالب         قرنی
باشـد کـه    مـی  (ره)امام خمینـی حکومت اسالمی تأسیس اسالمی و 

  هاي سیاسیون مختلف مرتبط با خود دارد. تفاوتی آشکار با دیدگاه
  

  اهللا قرنی موضوع: تیمسار ولی
  عطف / پیرو

شهال زن حسن اعرابـی بـرادر تیمسـار اعرابـی (کـه در زمـان       
بـود)  هـا   بختیار رئیس سازمان اطالعات و امنیت یکی از شهرستان

اهللا قرنـی در   در گفتگویی اظهار داشته که تیمسـار بازنشسـته ولـی   
اي در قم خواستار حکومت اسالمی در ایران شده و از چنـین   جلسه

  نظامی در ایران طرفداري کرده است.
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زن حســن اعرابــی فقــط نقــل قــول کــرده و  - نظریــه شــنبه
اعرابـی بـا    حسـن  ضـمناً چگونه نظري در این مورد نداده اسـت  هی

رئیس سازمان اطالعات و امنیت قـم رفـت و آمـد دارد و از طریـق     
توان اطالعـات بیشـتري دربـاره شـهال و حسـن اعرابـی        ایشان نمی

بدست آورد و در صورت لزوم محل سکونت آنـان را در قـم تعیـین    
  نمود.

با توجه به دسترسی شنبه اظهار مطالب بـاال   -نظریه یکشنبه 
  صحت دارد.

  گردد. یید میا تأیکشنبه ر هنظری -شنبه  نظریه سه
  گردد. یید میأشنبه را ت نظریه سه -به ننظریه چهارش

  فوت برادر و تجمع سیاسیون
که همراه با امواج انقالب بود قرنی را در غم برادر  57فروردین 

ور سیاسیون از گرایشات مختلف بود نشاند و جلسه ختم، محل حض
آیـی سـاواك را بـه تکاپوهـاي دیگـري وا       و توجه بـه ایـن گـردهم   

  دارد. می
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  خیلی محرمانه
  اي اهللا مقدم مراغه موضوع: تماس عابدي با رحمت

  عطف / پیرو...
س و ااي تمـ  اهللا مقدم مراغـه  عابدي با رحمت 17/1/1337روز 

کـه   ،باب با شـما صـحبت کـرد    زرینضمن احوالپرسی گفت دیروز 
ایشـان   20/11مقدم اظهار داشت قرار شد ساعت عابدي گفت: خیر

ید که عابدي گفت قـرار بـود بازرگـان را    ا باشند و شما هم بیایاینج
ببینیم اکنون بازرگان اینجا است و قرار بود به منـزل قرنـی بـرویم    

برونـد   چون برادر او فوت کرده و قرار شـد زودتـر بـه منـزل قرنـی     
در دفتر مقـدم همـدیگر را مالقـات نماینـد در ایـن       20/11ساعت 

کرد چه وقـت   سؤالزمان مقدم با بازگان احوالپرسی و سپس مقدم 
برسم که بازرگان پاسخ داد راضی به زحمت شـما  هستید تا خدمت 

ند چمن  ضمناًدکتر منزل هستند  1500نیستم البته شنبه ساعت 
توانستم خودم همراه عابـدي خـواهم آمـد. در    جا کار دارم چنانچه 

همین روز ناشناسی با مقدم تماس و اظهار داشت آیا جاللی پاکتی 
نمـود  ال ؤم جواب دادخیر سپس ناشناس سـ به شما داده است مقد

ي هم در اختیـار مـن گذاشـته    ا دهبانی است مقدم گفت بلی جزوه
ت البتـه  پاکت همان جـزوه اسـ  از که ناشناس عنوان نموده منظور 
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نیاز مبرم سید است بـه دهبـانی بگوییـد بـه ایشـان       داصل آن مور
برساند و قرار شد بعدازظهر ناشناس نزد مقدم بـرود. در همـین روز   

دنیا گفـت تهـران    مقدم با آقاي رادنیا تماس و ضمن احوالپرسی را
م بوده هاند م نوشته هانبودید خبر چهارشنبه و پنجشنبه که روزنامه

ظهار داشت خبر چهارصد دستگاه صـحت دارد رادنیـا   سپس مقدم ا
دانم البته اهواز خبري بوده و از دزفول هم براي من تلفن  گفت نمی

کنند یا دستگاه چیزهایی  ها دیوانگی می کردند و اضافه نمود بعضی
فرسـتم تـا در ایـن مـورد      شخصـی را مـی  سازد که رادنیا گفـت   می

اشتم راجع به جریانات اخیر تحقیق کند. رادنیا اضافه نمود چیزي د
  که پس فردا بسط خواهم داد.  

ها به منظور دید و بازدیـد   بیشتر مالقات نظریه یکشنبه: ظاهراً
حـاج سـید    ،اصـغر  رسـد منظـور از سـیدعلی    باشد و به نظر مـی  می

شود چیزي را که رادنیا در نظـر   جوادي باشد و همچنین استثنا می
  اي باشد.نوشته دارد به مقدم بدهد جزوه یا

  یبتطمیع و تحب
تهدید به قتل به مانند قتل احمـد آرامـش در    52اگر در سال 

که قرنی در فقر و تنگدستی  1357نکرد. در مرداد سال  تأثیرقرنی 
اي نداشت خاصه  فایده یب در باالترین سطوح نیزتحبد بر سر میه ب
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 آن که در این زمان محمدرضا پهلوي خود نیز وارد عمل شد و یـار 
دیرین خود فردوست را به دیدار قرنی فرسـتاد. رقـم هنگفتـی کـه     
بسیاري سیاسیون متزلزل با صرف پیغام توسط حقیرتـرین عناصـر   

کردند و به التماس براي نجـات رژیـم پهلـوي و تصـاحب      تغییر می
اندیشـیدند امـا قرنـی     مـی  وزیري وزارت و سفارت ي نخستها پست

  کید کرد.اش تأ ت دینی و اسالمیو بر تمایالکریمانه آنها را رد کرد 
  

  اخراجی قرنی لشکرسرموضوع: 
  عطف / پیرو...

ــاریخ  ــد   20/4/37در تـ ــته ارتـــش محمـ ــرهنگ بازنشسـ سـ
سوادکوهی در محل بانک سپه اظهـار داشـت کـه شـوهر خـواهرم      

حضرت همایونی شاهنشاه آریـامهر   گوید که اعلی قرنی می لشکرسر
میلیـون تومـان اعطـاء     ارتشبد فردوسـت مبلـغ سـه   وسیله تیمسار 

قرنی قبول نکرده  لشکرسري خود را بدهد ولی ها اند که قرض نموده
  و اظهار نموده که مشغول نماز و عبادت است.

 به عرض تیمسار ریاست ساواك رسید 
19/5/37تاریخ    

  هاي قضایی اس پروندهسا رخالصه سوابق ب
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دادستانی ارتش جمهوري اسالمی حدود یک سال و چهار مـاه  
بعد از شهادت قرنی حکم رفع آثار محکومیت سیاسی دربـاره وي را  

  دهد. هایش چنین گزارش می اس پروندهسا رکند و ب صادر می

  ارتش جمهوري اسالمی ایران
  دادستانی ارتش جمهوري اسالمی ایران :از
  تیمسار ریاست ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران (آجودانی) :به

  حمدولی قرنی فرزند میرزا آقا خانسپهبد شهید م :موضوع
. برابر سوابق موجود نامبرده به اتهام لغو دستور سوءاسـتفاده  1

از اختیارات (در رابطه با فعالیت سیاسـی) بـه موجـب رأي قطعـی     
سـال   3دادگاه تجدید نظر به مدت  20/4/1337مورخ  362شماره 

محکـوم و سـپس در    9/12/1336حبس عـادي از بـدو بازداشـت (   
  از زندان آزاد شده است.) 1/10/1339خ تاری

بر ارتکاب جنایت بـر ضـد    هو مواضعبه اتهام اجتماع  مجدداً. 2
یک مردم به جنگ و قتـال بـه   امنیت داخلی مملکت به منظور تحر

ــدنظر  26/5/43 - 69ي قطعــی شــماره موجــب رأ  2دادگــاه تجدی
ــدت   ــه م ــی ب ــت     3دادرس ــدو بازداش ــادیبی از ب ــبس ت ــال ح س

از زنـدان آزاد   20/9/1345محکوم و سپس در تـاریخ   5/10/1342
  شده است.
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ي سیاسی ها بنابراین مشمول الیحه قانونی رفع آثار محکومیت
شــوراي انقــالب اســالمی ایــران و الیحــه قــانونی  7/1/58مصــوب 

و مـاده   18/5/58احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 
 6/9/1358 تبصـره مصـوب در جلسـه مـورخ     4واحده و مشتمل بر 

  باشد. شوراي انقالب اسالمی ایران می
 دادستان ارتش جمهوري اسالمی ایران 
 سرهنگ قضائی ستاد مسعود وزیري

  گیرندگان
  . وزارت دفاع ملی معاونت پارلمانی جهت آگاهی1
. ریاست اداره بازنشستگی و بیمه ارتـش جمهـوري اسـالمی    2
  ایران

  ترس از قرنی در روزهاي اوج انقالب
اي اسـت   یل گزارش یکی از عوامل ساواك درباره شایعهسند ذ

که پیرامون قرنی ساخته شده است و آن شـایعه کودتـا بـه سـبک     
کودتاي افغانستان که معلوم نشد کدام یک از کودتاها در افغانستان 
موردنظر بوده است اما با این وجود قرنی که تحت مراقبت شـدیدي  

  گیرد. می بود باز هم مورد مراقبت شدیدتر قرار
  



 

 223 

  موضوع: اظهارات امینی کارمند سازمان چاي 
  عطف / پیرو....

نـامبرده بـاال در یـک مجلـس میهمـانی       12/6/57شب مورخ 
انش اظهار داشت بـه زودي  گخانوادگی ضمن مذاکره با یکی از بست

گیـرد و   کودتایی نظیـر کودتـاي افغانسـتان در ایـران صـورت مـی      
اخراجی قرنی را ریاست حکومت  لشکرسرکودتاچیان با تغییر رژیم 

ام  کنند نامبرده سپس اضافه کرد به طـوري کـه شـنیده    انتخاب می
اش را نیـز انتخـاب نمـوده و     کابینـه  حتـی اعضـاي  قرنـی   لشکرسر

تصمیم دارد شخصـی بـه نـام سـرهنگ یـا سـرتیپ اعرابـی را بـه         
  فرماندهی ژاندارمري منتصب نماید.

ارتباط بسـیار نزدیکـی بـا    نظریه شنبه: با توجه به اینکه امینی 
ل دارد این خبـر  حتماسرتیپ ساعت ساز (افسر شهربانی) دارد لذا ا

  شنیده باشد. مذکوررا از افسر 
 حتمـاً  .اسـت  قدر اظهـارات خـود صـاد    منبعنظریه یکشنبه: 

  خواهد شد. منبعهرگونه اقدام در مورد این موجب سوخته شدن 
  شنبه: نظري ندارد.نظریه چهار



  

 224  

  ب قرنی و روحانیون باشیددر محرم مواظ
رژیـم پهلـوي توسـط    حاکمیـت  هاي پایانی  این گزارش در ماه

 »ب«عوامل ساواك تهیه شده است که وحشت ساواك و نیروهـاي  
  سازد. را به خوبی منعکس می

 سري

قرنـی رئـیس سـابق     لشـکر سربه قرار اطالع تیمسار بازنشسته 
آقـاي سـرهنگ   ب منـزل  آ ستاد ارتش اغلب ایام بـه زیـر  اداره دوم 

آیـد و بسـیار زیرکانـه و     محمد سوادکوهی (شوهرخواهر خود) مـی 
ــا دولــت   محتــاط مــردم را بــه گــرفتن اســلحه جنگــی و مقابلــه ب

اي در  نماید چندي قبل هم جلسه ی تشویق و تحریص میهشاهنشا
و در آن جا ضمن انتقـادات   تکرمنزل یکی از پیرمردان محل را ش

تواننـد   اري از اسامی افرادي که میبرد شدید از دولت درصدد صورت
ي هـا  آختگی و اخذ اسلحه و خالصه جنگ با نیات شوم نامبرده هم 

  چریکی بنمایند به عمل آورده است.
لذا بـراي اینکـه از ایـن اطالعیـه نتیجـه مثبـت بدسـت آیـد         

نمایم که با مراجعـه بـه آقـاي حـاج رضـا زاهـدي در        راهنمایی می
دوستان وفـادار و صـمیمی و    و شاه پرستان ب که یکی از میهنآزیر

دوستانه برقـرار مشـارالیه چـون بـراي خنثـی       سباشد تما ثابت می
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در مـورد   کردن این گونـه اعمـال در منطقـه فعالیـت دارد محققـاً     
دهـد و حـدود    ب تشـکیل مـی  جلساتی که تیمسار یاد شده در زیرآ

  .ین طراز باال قرار خواهد دادمأمورپیشرفت کار وي را در اختیار 
. نکته جالب دیگر اینکه در کلیه منطقـه مازنـدران خـائنین    1

سازي مردم در ایام سوگواري ماه محرم جهت آشـوب   درصدد آماده
و بلوا و ناامنی بوده و حتی خیلی امیدواري دارنـد کـه در ایـن مـاه     
بتوانند به قول خودشان کارهـا را یکسـره کـرده و موفقیـت نهـایی      

  بدست آورند...
ین انتظامی و امنیتـی  مأمورنظر من این است که  راه کار الف:

تجهیـز و هوشـیارانه    کـامالً پرستان باید در ایام محـرم   و کلیه وطن
تکایـا و حسـینیه بـا    ، مراقب اوضاع باشند و حتی در کلیه مسـاجد 

هـاي   ین مجرب و مطلع و آشنا به امور با ضبط صوتمأمورگماردن 
و هـا   و روضـه خـوان  مخفی کلیه گفتار و اعمـال مبلغـین مـذهبی    

تـر کنتـرل و زیرنظـر     و غیره را با دقت هر چـه تمـام  ها  خوان مرثیه
  بگیرند.

لی حتمـا ي الزم جهت مقابله با اتفاقات و حوادث اها طرف -ب 
ي هـا  در ایام مـاه محـرم تهیـه و بـویژه بـا تقویـت کـردن پاسـگاه        

  ین انتظامی داده شود.مأمورژاندارمري دستورات صریح و روشن به 



  

 226  

هـاي   هنـگ ، داران قضـایی ناحیـه   یل افسران و درجـه اوس -پ
هـا   روزه ماه محرم همه روزه از پاسگاه 48ژاندارمري در طول مدت 

و نقاط مختلف منطقه بازدیدهاي الزمه معمول و اطالعـات حاصـله   
گیـري   آوري و پـرورش داده و نتیجـه   یک جا در مرکز ناحیه جمـع 

  شود.
ین انتظـامی و  مـأمور  کـنم هوشـیاري   باز هم تکـرار مـی    -ت

امنیتی در تمامی مدت مـاه محـرم ضـرورت حتمـی را ایجـاب تـا       
  خداي ناخواسته غافلگیري حاصل نشود.

حکایت از پیونـد   استان مازندرانسند بر جاي مانده از ساواك 
گسترده قرنـی بـا نیروهـاي مـذهبی و روحـانیون مازنـدران دارد و       

عوامل ساواك دربـاره قرنـی   هاي  اي که شاید از آخرین گزارش نامه
  باشد.

  
  ساواك مازندران   :از
  مدیریت اداره کل سوم :به

  بازنشسته قرنی لشکرسر موضوع:
  20/9/57 - 500/102پیرو 

برابر اعالمیه ناحیه ژاندارمري اطالعیه واصله بـه مرکـز اسـتان    
آمـده و بـا   » زیـرآب «بازنشسـته قرنـی در    لشـکر سرحاکی بود که 

 5023/102 شماره:

  9/10/13577 تاریخ وصول:
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تعدادي از اشخاص تمـاس حاصـل و جهـت پخـش اسـلحه اظهـار       
داشته خمینی موفق اسـت و در صـورت عـدم موفقیـت مـا تعـداد       

ایم و بـه موقـع بـین شـما پخـش       ماده کردهآدویست قبضه اسلحه 
خواهیم کرد. به منظور بررسی پیرامون مفاد خبر و تعیین صحت و 

اداره ین ویژه نیروي پایداري، ضـد اطالعـات   مأمورسیله سقم خبر و
ناحیه تحقیق و اظهارنظر گردیده که تیمسـار بازنشسـته فـوق    دوم 

الذکر در مواقع مختلـف بـه زیـر آب سـرهنگ سـوادکوهی شـوهر       
هـایی در    خواهر خود رفت و آمد نموده و در موقعیـت فعلـی بحـث   

د و نظـر مـوافقی بـا    نمای با دولت و موافقت با مخالفین میمخالفت 
نمایـد کـه تیمسـار     اضافه می ضمناًدولت و رژیم شاهنشاهی ندارد. 

اهللا  بازنشسته مذکور با یکی از روحانیون طراز اول ساري به نام آیـت 
سابقه دارد) کـه در حـال    302شیخ عبداهللا نظري (در مرکز بخش 

  باشد. حاضر در تهران دیده شده در تماس می
العات و امنیت مازندرانرخشا رئیس سازمان اط  

  پیروزي انقالب و فرماندهی ستاد کل ارتش انقالب اسالمی  
  فرماندهی قرنی

با سقوط رژیم شاهنشاهی و در هم شکستن آخرین سنگرهاي 
دولت موقت و شوراي انقـالب،   ،مقاومت نظام پهلوي و تسلیم ارتش
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برگزید. عضو گمنام شوراي انقالب اسالمی را به ریاست ستاد ارتش 
  وزیر طی حکمی به این شرح نوشت: مهندس بازرگان نخست

  محمدولی قرنی لشکرسرتیمسار 
وسیله جنابعالی بـه ریاسـت کـل سـتاد ارتـش منصـوب        بدین

  شوید.   می
  1وزیر مهدي بازرگان نخست

                                                
  مهندس مهدي بازرگان .1

ش. در تبریز متولد شد و پس از گذراندن مراحل تحصـیالت   1287مهندس بازرگان در سال 
اولین گروه اعزامی براي ادامه تحصیل به فرانسـه  ابتدایی و متوسطه در تبریز و تهران، همراه 

رفت، در رشته مهندسی ترمودینامیک تحصیالت خود را به پایـان رسـاند و در مراجعـت بـه     
ایران به عضویت کادر علمی دانشگاه تهران درآمد. بازرگان فعالیت سیاسی خـود را در جبهـه   

ي ریاسـت شـرکت ملـی نفـت     ها وزیري دکتر مصدق، سمت ملی آغاز کرد و در دوران نخست
، از موسسـان  32مـرداد   28دار بـود. پـس از کودتـاي آمریکـایی      ایران و سازمان آب را عهده

به همین علت دستگیر و زندانی شـد. بازرگـان بـه     1334نهضت مقاومت ملی بود و در سال 
جمله آزادي ایران را به اتفاق چند تن دیگر از نهضت  39ـ   40هاي  دنبال بحران سیاسی سال

دستگیر شده و بازرگان و » سران نهضت آزادي« 1341اهللا طالقانی تأسیس کرد در دیماه  آیت
اهللا طالقانی هر یک به ده سال به زندان محکوم گردیدند. مهندس بازرگـان در آبـان مـاه     آیت

از زندان آزاد شد و به اتفاق چند تن دیگر از همکاران خود یک شرکت امور بازرگانی  46سال 
بینی و ایدئولوژي خـود را در   ساختمانی تشکیل داد. مهندس مهدي بازرگان، مبانی و جهانو 

هاي اوست، به رشته تحریر درآورده است. در  کتب متعددي که بعضی از آنها تفصیل سخنراي
از سـوي رهبـر انقـالب اسـالمی مسـئولیت       1357گیري انقالب اسـالمی در سـال    زمان اوج

کارکنان شرکت ملی نفت را به همراه چند تن دیگر از جمله حجت رسیدگی به امور اعتصاب 
االسالم هاشمی رفسنجانی به عهده گرفت. از این رو انتخاب ایشان از سوي شوراي انقالب بـه  

هاي سیاسی ـ مذهبی و   عنوان رئیس دولت موقت که در آن شرایط در زمره معدود شخصیت
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  قرنی در ستاد مشترك ارتش  
داند کـه او   محمدولی قرنی که تا این تاریخ کسی نمی لشکرسر

 حعضو شوراي انقالب نیز هست با سمت رئیس ستاد ارتش در صـب 
ان مـأمور اي از  بـه همـراه عـده    1357وچهارم بهمن مـاه   روز بیست

مسلح کمیته انقالب به محل ستاد ارتش واقع چهـارراه قصـر رفـت    
  ودر محل کار خود مستقر شد.

ه محل کار خود رفته بود که بـه جـز همـان    وي در شرایطی ب
ي سـتاد  هـا  پنجاه نفر از همراهانش کسی در محوطـه و سـاختمان  

ي ستاد مشترك نیز قطع شده بـود او  ها حضور نداشت و حتی تلفن
و فـرح و   هنگامی که وارد اطاق فرماندهی ستاد شـد تصـاویر شـاه   

آوري  هاي فلزي رومیزي شاه را از روي میـز و اطـاق جمـع    مجسمه
  کرد.

قرنی وقتی که بر محل کار خود استقرار یافت خطاب  لشکرسر
به جمع حاضر که در اطـاق ریاسـت سـتاد حضـور داشـتند اظهـار       

  داشت.
ما اینک در ارتش وارث یک ارتش از هم پاشیده هستیم کـه  «

که مـدعی بودنـد مجهزتـرین ارتـش     اسمش بود ارتش شاهنشاهی 
                                                                                           

اخت شخصی از مراتب تدین و مبارزات ایشـان  داراي تجربیات عملی اجرایی بود متکی بر شن
 به دیار باقی شتافت. 1373بوده مهندس بازرگان در سال 



  

 230  

دنیاست شاید هم از جهـت تجهیـزات و اسـلحه و مهمـات اینجـور      
  1»بود.

ن و آرمـان  جـدا اما آنچه را که این ارتش الزم داشت ایمـان، و 
  این ارتش فاقد آن بود.که بود 

و دفـاع از  ارتشی داشتیم که به جـاي حفـظ تمامیـت ارضـی     
بـود و کسـانی کـه    مردم به صـورت یـک ارتـش شخصـی درآمـده      

خواستند صـادقانه خـدمت کننـد بـه آنهـا اجـازه فعالیـت داده         می
  شد. نمی

پرسـتی   فرماندهان ارتـش کـه مـدعی شـاه     1320در شهریور 
یشان را زیر ماشین شـاه  ها گفتند حاضرند خودشان و بچه بودند می

قربانی کنند هنگامی که در برابر ارتش جوان شوروي قـرار گرفتنـد   
به فرار گذاشتند. همین ارتـش را کـه آن همـه ادعـا      قبل ازهمه پا

سـالح و گروهـی بـا سـالح انـدك آن را       یک مشت جوان بیداشت 
ایمـان داشـتند ولـی ارتـش ایمـان       ها تسخیر کردند زیرا این جوان

  »نداشت.
  ي درون ارتش افزود:ها رئیس ستاد ارتش با توضیح نابسامانی

                                                
 1357بهمن  24ـ  10367کیهان شماره  .1
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اي اسـت   پاشـیده اکنون ارتش دچار وضع نابسـامان و از هـم   «
بینید در ستاد کل ارتش هیچ کس نیست وضع مـا   که میهمانطور 

است بـه برخـی    کنمم مسألهدر مورد ارتش بحرانی است و همین 
افراد نامناسب فرصت دهد که بیشتر باعث از هم پاشـیدگی ارتـش   

  به ضرر مملکت است.از لحاظ مالی بشوند که 
کلی صورت خواهد بدون شک در ارتش فعلی تصفیه اساسی و 

  شود. گرفت و ایدئولوژي جدید جانشین ایدئولوژي قبلی می
محمدولی قرنی در مورد روند تحوالت فکري و بنیانی  لشکرسر

  در ارتش گفت:
توانم ظرف دو سه سـال ارتـش را عـوض کـنم مـا در       من نمی

وضع حساسی قرار داریم که هرچه زودتر باید ترتیبـی بـدهیم کـه    
ن و متدین به وجود آید و با تشـکیل  جداخدا با و ارتشی با ایمان با

هاي مختلف با شـرکت فرمانـدهان و سـران ارتـش ترتیبـی       کمیته
بازگردنـد و کارمـان را در سـطح    ها  به سربازخانهها که سربازبدهیم 

ها شروع کنیم که بالفاصله ارتش را براي حفظ حـدود   کلیه قسمت
  .و ثغور کشور و تمامیت ارضی کشور اقدام کند

قرنی در خصوص تغییر کـادر فرمانـدهی در ارتـش     لشکرسر -
هـاي مختلـف ارتـش فعـال از وجـود       گفت: تا تشکیل کامل ارگـان 

فرماندهانی که دستشان آلوده نیست استفاده خواهیم کرد. و تمـام  
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واحدهاي ارتش نیز باید زیر نظر فرماندهان خود انجام وظیفه کنند 
را به تدریج ولی بـا سـرعت بـه    تا ستاد ارتش اقدامات اساسی خود 

  عمل آورد.
بـه عنـوان عضـو کابینـه     فروهـر   داریـوش در این نشست کـه  

انتظـار  «بازرگان و سخنگوي جبهه ملی شرکت کـرده بـود گفـت:    
مردم از تیمسار قرنی و افسران و سربازان شریف و ایـن ارتـش کـه    

انـد   اند و سختیهاي زیادي کشیده هاي سختی را از سر گذرانده سال
این است که ارتشی بسـازند کـه افـراد آن از مـافوق خـود اطاعـت       

هاي اسالمی استفاده کنـیم و در   کورکورانه نکنند باید از خمیر مایه
برابر هر حمله خارجی مردانه بایسـتیم و وطنمـان را حفـظ کنـیم     

شـان را   اند تا آینده وطن خود دوختهملت ایران چشم به ارتش ملی 
حفظ کنند و اجازه ندهند دشمنان به ایـن مـرز بـوم چشـم طمـع      

    »داشته باشند.
قرنـی بـراي    لشکرسردر مقابل تالش رهبري انقالب اسالمی و 

حفظ ارتش و اصالح آن در مسیر اهداف انقالب، گروههاي سیاسی 
مسـیر   رقـالب د اهداف خود که مهار کـردن ان به دنبال دستیابی به 

 بر همین اساس سیاسی خود نهایتاً قبضه قدرت سیاسی بوداهداف 
وجود ارتش را یکی از موانع اصلی در راه دستیابی به اهـداف خـود   

اي چپگـرا از  هـ  گروه 1357بهمن  25دیدند به همین خاطر در  می
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ــک   ــازمان چری ــه س ــه   جمل ــق در بیانی ــدایی خل ــاي ف ــه  ه اي ک
ارتـش و تمـام   از  کـرده بودنـد: کـه    هاي خـود را اعـالم   درخواست

هاي حاکمیت منحل شوند و ارتشی ایجاد شـود کـه دفـاع از     ارگان
دستاوردهاي انقالب را بر عهده گیرد این ارتـش از طریـق تشـکیل    

توانـد بوجـود آیـد.     اي مـی  هاي مسلح دفاع و مقاومت تـوده  سازمان
ی پرستی که صفوف ضد خلقـ  افسران جزء میهن همافران سربازان و

انـد در   انـد و در سـنگرهاي خـونین جنگیـده     ارتش را تـرك گفتـه  
آموزش نظامی و سازماندهی نیروهاي مسلح شرکت خواهند کـرد و  
توسط شوراهاي انتخـابی خـویش در اداره و رهبـري ارتـش نقـش      

  1خواهند داشت.
بـود کـه    یاین اعالمیه سرآغاز موج حمالت بـه سـاختار ارتشـ   

از هم پاشیده بود و در صورت انحالل و درخواست گروههـاي   کامالً
 مسلح باید نیروهاي نظامی کشـور بـه دسـت تعـداد بسـیار معـدود      

آمـد   نیروي چریکی که درصدد مصادره انقالب بودند درمیعناصر و 
و همین درخواست را گـروه مسـلح سـازمان مجاهـدین خلـق نیـز       

  مطرح نموده بود.

                                                
 1357بهمن  25کیهان  .1
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ان روز طی پیامی از نیروهاي ارتش و در هم (ره)امام خمینیاما 
  انتظامی که به مردم پیوستند ضمن قدردانی اعالم داشت:

محمدرضا پهلوي شکست نهایی را خورد و  ملت شجاع ایران،«
در کشور پایگاهی نـدارد ارتـش و سـایر قـواي انتظـامی بـه ملـت        

سـایر  پیوستند و وفاداري خـود را اعـالم نمودنـد... البتـه ارتـش و      
و بر همه است که دسـت بـه دسـت     ي انتظامی با ملت استنیروها

رژیـم پهلـوي اسـت دفـع      ها را که پـس مانـده   ه و این زبالههم داد
  »نمایند.

  انتصاب فرمانده نیروي هوایی
با انتصاب سپهبد مهدیون به فرمانـدهی نیـروي هـوایی، ایـن     
انتصاب مورد اعتراض نیروهاي مختلف نیروي هوایی قرار گرفت در 

ه هوایی بابلسر و تهـران اعتراضـاتی بـه ایـن انتصـاب صـورت       پایگا
 ،قرنی پس از برکناري سپهبد مهـدیون  لشکرسرگرفت و در پی آن 

سپهبد عبداهللا آذربرزین را به سـمت رئـیس سـتاد نیـروي هـوایی      
منصوب کرد و ستاد ارتش اعالم داشت که از ایـن بـه بعـد نیـروي     
هوایی فرمانده واحد نخواهد داشت بلکه رئیس ستاد نیرو در نقـش  

  فرمانده نیروهوایی عمل خواهد کرد.
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قرنـی نـوعی کـاهش     لشـکر سررسد که این تصمیم  به نظر می
قدرت فرمانده نیروي هوایی جهت جلوگیري از هرگونه خطر  شدید

رفت.  لی کودتا بوده باشد. که در آن شرایط هر روز بیم آن میحتماا
هر چند ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود آورده اسـت کـه   

جانشین سپهبد ربیعی فرمانـده   سابقاًپیشنهاد انتخاب آذربرزین که 
) به فرماندهی سـتاد نیـرو   1357ل نیروي هوایی (اعالم شده به سا

    1قرنی داده شده است. لشکرسرهوایی توسط او به 

  گارد جاویدان و شاهنشاهی لشکرانحالل 
گـارد   لشکرقرنی در تصفیه ارتش، انحالل  لشکرسراز اقدامات 

که با هـدف حفاظـت    لشکرجاویدان و گارد شاهنشاهی بود این دو 
شـده بودنـد و در   تأسیس  از خانواده سلطنت و دفاع از شخص شاه

جریان مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوي بیشـترین سوءاسـتفاده از   
آنان صورت گرفته بود و عمده عناصر وفادار به رژیم پهلوي نیـز در  

آمـده بودنـد. در روز بیسـت و هشـتم بهمـن       گرد هم  لشکراین دو 
و در پـی آن   قرنـی منحـل اعـالم شـد     لشـکر سربه دسـتور   1357

داران کارمنـدان و سـربازان گـارد     د کلیـه افسـران درجـه   دستور دا
منحلـه بایـد خـود را بـه نیـروي زمینـی معرفـی نماینـد امــاکن و         
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 لشـکر گیرد  ات این نیرو نیز در اختیار نیروي زمینی قرار میتأسیس
  پیاده سازماندهی خواهد شد. لشکرگارد به صورت یک 

  انحالل اداره دادرسی ارتش
اي از امراي ارتش  قرنی اعالم کرده عده لشکرسراز سوي دیگر 

که در رژیـم سـابق مصـدر امـور ارگانهـاي مختلـف ارتـش بودنـد         
شوند که از جمله آنها سپهبد سـیاوش   بازنشسته و از کار برکنار می

  بهزادي رئیس اداره دادرسی ارتش بوده است.
ارتش به تخلفات و جـرایم   یاز سوي دیگر وظایف اداره دادرس

منحصر شود. چرا که در گذشته اداره دادرسی ارتش بـه  افراد ارتش 
پرداخت و بسیاري از احکـام   امنیتی میسیاسی و محاکمه زندانیان 

هاي سنگین مخالفـان رژیـم پهلـوي از سـوي ایـن       اعدام و مجازات
به صورت ابراز قضائی در دسـت رژیـم    عمالًشد و  دادرسی صادر می

کـرد چـرا کـه قضـات      پهلوي در جهت صدور احکام اعدام عمل می
دادگاههاي عمومی به آسانی اهداف امنیتی رژیم را در جهت صدور 

پذیرفتند. انحالل دادرسی ارتـش گـامی مثبـت در     حکم اعدام نمی
جهت اعتمادسازي مجدد در بین مردم نسبت به ارتش بود چرا کـه  

  سازمان دادرسی چهره سازمانی دژخیمی از رژیم پهلوي بود.
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  وزشی و خدمت سربازيهاي آم کاهش دوره
هـاي آموزشـی شـش ماهـه      قرنی با اعالم اینکه دوره لشکرسر

سربازي به زودي کاهش خواهد یافت و سعی خواهد شـد کـه ایـن    
دوره طوالنی بـه چنـد هفتـه تقلیـل یابـد ضـمن آن دوره خـدمت        

کنیم به میزان مـورد نیـاز    سربازي را کوتاه خواهیم کرد و سعی می
ي انجـام  سرباز گرفته شود و کوشش خواهد شد سربازگیري کمتـر 

  1پذیرد.
کاهش ایـن دوره آمـوزش و سـخن از تقلیـل مـدت سـربازي       
بیست و چهار ماهه و به اضافه شـش مـاه دوره احتیـاط بـا هـدف      
تقلیل روحیه گریز از ارتش و سربازي بود چـرا کـه شـرایط سـخت     

هـا از   سربازي خود به خود باعث گریز بسیاري از جوانان و خـانواده 
و انزجار از سربازي بـوده   2ار و نهضتیدوران سربازي و همچنین فر

  است و منطقی بود که قرنی به تلطیف این فضا همت بگمارد.

  درخواست انحالل ارتش توسط نظامیان
ایم تالش گروههـاي سیاسـی مخـالف نظـام      همانطور که گفته

اسالمی آن بود تا نظـام و انقـالب در مراحـل اولیـه فاقـد پشـتوانه       
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هی ساختار ارتش را بر عهـده گیرنـد در   نظامی بوده باشد و سازماند
اي از نظامیان نیز از سر حسن نیت بـر ایـن بـاور     این میان نیز عده

شـود.  تأسیس ارتش ملی  مجدداًبودند که باید ارتش منحل شده و 
کـه بـه نظـر     ،بهمـن  26به همین خاطر در جریـان تظـاهرات روز   

در  ،هاي چپ نیز در آن وجود داشـته اسـت   رسد ردپاي گروهک می
اي اعالم کردند امـا مـا پرسـنل     دانشگاه صنعتی شریف طی اعالمیه

در دانشــگاه 26/11/1357انقالبـی نیروهـاي مســلح در گردهمـایی    
بنـدي ارتـش از رژیـم     صنعتی ما در نظـر گـرفتن سـاخت و شـکل    

گذشته که همانا حافظ منـافع امپریالیسـم و مـزدوران داخلـی آن     
ـ   می ه هـیچ نحـو چنـین سیسـتم     باشد به این نتیجه رسیدیم کـه ب

مرتجعی بدون تغییر اساسی و بنیادي قادر نخواهد بود حافظ منافع 
ملت و نگهدارنده سنگرهاي انقالب مردم باشد بنابراین پیشـنهادات  

ارائـه  زیر را جهت برقراري یک ارتش ملی به دولت موقـت انقالبـی   
  دهیم. می

امـرا و   . انحالل کامل ارتش کنونی و خلع ید و محاکمه کلیه1
  داران مرتجع و تشکیل ارتش انقالب ملی افسران و درجه

هاي انقالبی توسـط کلیـه پرسـنل کـه موضـع       . ایجاد کمیته2
مردمی آنها قبالً شناخته شده است تحـت نظـر هیـاتی متشـکل از     

  رزمندگان پیشتاز و روحانیت مترقی انجام وظیفه نمایند.
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 2اد شده در بند هاي ی . انتخاب شوراي انقالبی توسط کمیته3
ــراي حفــظ و ح  ــارز ب ــین عناصــر مب ــانســارو تعی ــا ت از پادگ و  ه

رسانی به سنگرهایی کـه در سـطح شـهر و روسـتاها توسـط       کمک
  گردند. مبارزین انقالب حفظ می

هاي مسلح پیشتاز که  . کمک گرفتن از دستاوردهاي سازمان4
ــازماندهی و     ــت س ــد جه ــارزاتی دارن ــی مب ــوري و عمل ــه تئ تجرب

  بندي ارتش ملی تر نمودن شکل ممستحک
. با توجـه بـه عناصـر ضـدانقالبی کـه در هـر لحظـه امکـان         5

کارشکنی و درگیري مستقیم با نیروهاي انقالب را دارند لذا احتیاج 
هـاي بـه حـق خـود      مبرم به ضمانت اجرایی جهت استقرار خواست

  داریم.
ي ا . تسریع در مسلح نمودن عناصر انقالبی به عنوان پشـتوانه 6

  جهت جلوگیري از اعمال نفوذ عناصر ضد انقالبی
هـاي فـوق عملـی نشـود از حضـور در       . تا زمانی که خواست7

  نمائیم. یگانهاي خودداري می
  1»پرسنل انقالبی نیروهاي مسلح اعم از وظیفه کادر.
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آشـکارا نشـان    کـامالً مالحظه مفاد اطالعیـه و اجتمـاع فـوق    
گرایی و انقالب اسالمی درصـدد تصـرف    دهد که دشمنان اسالم می

بـا   کـامالً ارتش و تصاحب آن به هر قیمتی هستند و متن اطالعیه 
هـاي مسـلح چریکهـاي فـدایی و      هـاي سـازمان   ادبیات و خواسـت 

مجاهــدین خلــق بــه عنــوان مــدعیان پیشــتازي نبــرد مســلحانه و 
مبـارزاتی کـه هـم اینـک قصـد       دارندگان تجارب عملـی و تئـوري  

  فرماندهی بر نیروي نظامی انقالب را دارند، هماهنگی تمام دارد.
 کـامالً چنین شرایطی کار را بـراي رئـیس سـتاد ارتشـی کـه      

فرسـا   هاي آن تخلیه شده است را چه میزان مشکل و طاقت پادگان
خواهد کرد. ضمن آن که همین ارتش به دلیـل شـرکت بخشـی از    

هـاي انقـالب اسـالمی و     نایت علیه ملت هدف دادگاهبدنه آن در ج
محاکمه و مجازات افسران و مقامات ارشـد جنایتکـار آن نیـز قـرار     

قرنــی  لشــکرسر يپدیــده حفــظ ارتــش را بــرا مســألهایــن دارد و 
نمـود و همــه اینهـا در حـالی اسـت کـه در ســطح       تـر مـی   مشـکل 
دارد و  هنوز منازعات مختلف با نیروهـاي نظـامی ادامـه    هاشهرستان

هنـوز همـه نیروهـاي انتظـامی در برابـر       هـا  در بعضی از شهرستان
نیروهاي انقالب تسلیم نشدند درگیري در شهرهایی چـون نقـده و   

ادامه داشت هرچند در بعضی از شـهرها   1357 بهمن 27قر در سن
نظیر اصفهان ایـران و فرمانـدهان و افـراد مرکـز توپخانـه در یـک       
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آباد دست به تظـاهرات زدنـد و از    حسین تظاهرات از محل پایگاه تا
  انقالب اعالم پشتیبانی کردند.

  براي حضور نیروها (ره)امام خمینیفرمان 
 (ره)امــام خمینــیعلیــه ارتـش،   هـا مخالفتهــاي گروه بـرخالف 

تـام و تمـام   هاي فرماندهی آن حمایـت   همیشه از ارتش و سیاست
کـه حکایـت از   اي  طی بیانیه (ره)امام خمینیبهمن  27نمود در روز 

نهایت هوشمندي و درایت سیاسی و نظـامی ایشـان دارد چـرا کـه     
عــالوه بــر حمایــت آشــکار خــود از ارتــش از علمــا و روحــانیون و  
سیاسیون خواستند که از ارتش حمایت تام به همراه نظارت داشـته  

  باشند.
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  تعالی بسمه
ه واحـدهاي  کـ اکنون که براي اعاده نظم و امنیت مقرر شـده  

پلیس و ژاندارمري و ادارات دیگـر کـه در چنـد روز اخیـر     ارتش و 
تعطیل شده بودند شروع به کار کننـد ممکـن اسـت بـراي تجدیـد      

اعـالم و   يفعالیت خـود مواجـه بـا مشـکالتی باشـند لـذا از علمـا       
افتتـاح   مراسـم روحانیون محترم ایدهم اهللا تعالی خواستارم کـه در  

ترم بخواهند که بـراي  مجدد این مراکز شرکت کنند و از اهالی مح
ین ایـن مراکـز همکـاري    مـأمور اري نظم دوستانه و برادرانه بـا  برقر

االمکـان بـر    نظمـی گردنـد و حتـی    نمایند و مانع هرج و مرج و بـی 
  اقدامات آنها نظارت و همفکري نمایند.

اهللا و برکاته کم و رحمهیوالسالم عل  
99االول  ربیع 18شنبه 5  

1357بهمن  27  
  

کمیته انقالب اسالمی طی بیانیـه   (ره)امام خمینیبا این فرمان 
و مناطق خواست که هااز همه نیروهاي نظامی و روحانیون شهرستان

  افتتاح واحدهاي نظامی حضور یابند. مراسمدر 
طی اقدامی به یاري رئـیس سـتاد    (ره)امام خمینیبدین ترتیب 

گرا بـه  لح چپهاي مس هاي گروهک توجه به خواست ارتش آمد و بی
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تاي دفاع از کشور پرداخت و ساربسیج نیروهاي ارتشی و نظامی در 
بی سبب نبود که روز بعد بیش از دو هزار نفر از افسران و چتربازان 

امــام تیـپ هـوابرد و هـوانیروز بــه عنـوان پشـتیبانی و سـتایش از       
  دادند: در میدان بهارستان رژه رفتند و شعار می (ره)خمینی

  1گوش به فرمان توئیم خمینی -ما همه چترباز توئیم خمینی 

  برکناري و انتصاب جمعی از امراء ارتش
ستاد کل ارتش در اقدامی جمع قابل تـوجهی از امـرا ارشـد را    

ــادر   28در روز  ــرد. ســپهبد ن ــز بازنشســته اعــالم ک بهمــن مــاه نی
سـرتیپ  ن و وجهانبانی، سپهبد هاشم برنجیان سپهبد سعید مهـدی 

و جمعی دیگر در ایـن اقـدام بازنشسـته و از کـار      2اهللا محققی آیت
هـاي انقـالب اسـالمی     اهگـ برکنار شدند تعدادي از این امـرا در داد 

محاکمه و محکوم شدند که سپهبد هاشـم برنجیـان از ایـن جملـه     
بودند. در عین حال دریادار احمد مدنی را با بازگشت داده شدن بـه  

ایی منصوب کرد و سرتیپ کیومرث خدمت به فرماندهی نیروي دری
شفقی را به فرماندهی هـوانیروز منصـوب نمـود. امـا سـه روز بعـد       
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اهللا محققی از طراحان و فرماندهان کودتـاي نافرجـام    سپهبد سعید مهدیون و سرتیپ آیت .2

بودند که با شناسایی کودتا و عوامـل آن دسـتگیر و    1359پایگاه هوایی نوژه همدان در سال 
 مجازات شدند.
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نفر از امـراء ارشـد از    35اي دیگر  طی اعالمیه مجدداًقرنی  لشکرسر
خـرین رئـیس سـتاد ارتـش     بـاغی آ  ارتشبد که ارتشبد قره 5جمله 

حسـن  ارتشـبد  وزیـر،   غالمرضا ازهاري رئیس ستاد ارتش و نخسـت 
حسـین  ارتشبد و  )دالل اسلحه ترین  معاون وزیر و بزرگ(فانیان وط

 )رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی و دوست نزدیک شاه(فردوست 
از جمله آنـان بودنـد را بازنشسـته و از کـار برکنـار کـرد در میـان        
سپهبدها نام سپهبد ناصر مقدم آخرین رئیس وقت ساواك سـپهبد  

الـدین   شاه دریا سـاالر کمـال  نژاد آجودان مخصوص  محسن هاشمی
اللهی آخرین فرمانده نیروي دریایی شـاه بـه همـراه جمعـی      حبیب

گـان از ارتـش    دیگر از امراء ارتش شاهنشاهی از جمله برکنار شـده 
  هستند.

  با فرماندهان ارتش همکاري کنید
قرنـی عـالوه بــر برکنـاري امـراء ارشــد رژیـم درصـدد جــذب       

که از تبعیض و نابرابري در ارتش پائین ارتش نیروهاي جوان و رده 
اي بدین شـرح   طی اعالمیه 57بهمن  30بردند برآمد لذا در  رنج می

  اعالم داشت:
داران کارمنـدان و سـربازان شـریف     افسران، همافران و درجـه 
ساي که با حکـم رسـمی از طـرف    ؤارتش ملی ایران فرماندهان و ر
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د از کلیـه  شـون  ستاد کل ارتش ملی انتخاب و به کـار مشـغول مـی   
انـد کـه    جهات دینی، سیاسی و اخالقی مورد بررسـی قـرار گرفتـه   

اي است دینی و ملـی از همـه شـما     اطاعت از دستورات آنها فریضه
به منظور بازسازي ارتش ملی ایران جهت آمادگی بـراي  انتظار دارم 

هـاي الزم را   حفظ استقالل و حدود و ثغور کشور همانگونه همکاري
  به عمل آورید.

1قرنی لشکرسررئیس کل ستاد ارتش ملی ایران   
مشخصـی   کـامالً هاي  در عین حال قرنی به صدور دستورالعمل

اشی و تضعیف روحیه نیروهـا اقـدام و اعـالم    پبراي جلوگیري از فرو
ــرد.  ــدین«ک ــی ب ــتاد و رؤ وس ــان س ــه روســاي ارک ــه کلی ســاي له ب

 رلشـک آمادگی و نگهـداري   ،دارایی ی،مهندس ،هاي بهداري سرویس
شود که براي بررسـی وضـع    گارد سابق) ابالغ می  پیاده لشکرپیاده (

شـنبه   صـبح روز سـه   9 لشـکر هـاي   موجود و بازسـازي سـربازخانه  
حاضر و خود را به  9آباد سابق  در سربازخانه افسریه (فرح 1/12/57

  »معرفی نمایند. لشکرسرپرست 
2قرنی لشکرسررئیس کل ستاد ارتش ملی ایران   

                                                
 1357بهمن  30کیهان ـ  .1
 مأخذ  همان .2
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وي از کلیه پرسنل کامپیوتر و دارایی سـتاد کـل    در عین حال
ارتش ملـی ایـران خواسـت کـه از سـاعت هفـت و نـیم صـبح روز         

شنبه اول اسفند در محل کـار خـود حاضـر شـوند همچنـین از       سه
کلیه ناویان وظیفه ستاد نیروي دریایی هم دعوت کـرد تـا از صـبح    

صـر و  چهارشنبه دوم اسفند در محل کار خـود واقـع در چهـارراه ق   
  پادگان کوهک حاضر شده و کار خود را از سر گیرند.

  اعالم عفو غیبت افسران و سربازان
اي اعالم کرد: کلیه غیبت و نهسـتی   قرنی طی اعالمیه لشکرسر

داران و سربازان و سـایر پرسـنل ارتـش را از زمـان      افسران و درجه
مبنـی بـر تـرك سـربازخانه تـا       (ره)امام خمینـی تاریخ صدور فرمان 

ها به منزله همبستگی با انقالب  صدور فرمان مراجعت به سربازخانه
  شود. خدمت آنها محسوب می واسالمی بوده و این مدت جز

امیـر دیگـر    45اما وي در کنار این اعالمیه، اطالعیه برکناري 
را از ارتـش   يارتش را نیز اعالم داشت که جمع قابل توجهی از امرا

صفیه کرد که از جمله آنهـا فرمانـده سـتاد نیـروي هـوایی وقـت       ت
سپهبد عبداهللا آذربرزین بوده است. و این حکایت از شهامت وي در 
بازگشت از تصمیماتی دارد که متوجه شده بـود کـه ممکـن اسـت     

  مخاطراتی را براي انقالب به همراه داشته باشد.
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  ضرورت تشکیل ارتش ملی اسالمی
ریافـت درسـت از اوضـاع و شـرایط انقالبـی      قرنی با د لشکرسر

گرایـی دولـت    کشور نشان داد که بیش از آن که بـا نیروهـاي ملـی   
رأي و هــم عقیــده باشــد از تبعیــت و هماننداندیشــی   موقــت هــم
و نیروهاي اصـیل انقـالب همـراه اسـت      (ره)امام خمینیبیشتري با 

هوشـمندانه رئـیس   بینی  مصاحبه ذیل حکایت روشنی است از واقع
هــاي چــپ و  رحمانــه مــورد حمــالت گــروه ه بــیکــســتاد ارتــش 

  گرفت وي گفت: طلب قرار می قدرت
اگر ارتش ملی را به هر وسیله تضعیف کنند استقالل ملـی و  «

هاي تـدوین   اس برنامهسا رافتد و ب تمامیت ارضی کشور به خطر می
آوریـم  شده قصدمان این است که یک ارتش ملی اسالمی به وجود 

آیـد همـاهنگی    تا با حکومتی که در آینده در ایران بـه وجـود مـی   
کامل داشته باشد و امیدوارم در ارتش تشکلی به وجـود آوریـم کـه    

اي به ایران وارد کنند مـا   لطمه ترین  دشمنان کشور نتوانند کوچک
در شرایط فعلی از غرب و شرق و شمال و جنوب دشـمنانی داریـم   

  .که باید مراقب باشیم
ارتش ما باید بر مبناي ایدئولوژي اسالمی و عدل و انصاف قرار 
گیرد و این کاري نیست کـه مـا بتـوایم ظـرف یکـی دو روز انجـام       
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هـایی در   ساله دارد که در آن تبعـیض  2500دهیم ارتش ما سابقه 
مورد حقوق مزایا و ترفیع وجود داشته که بایـد بـه تـدریج از بـین     

شـوند  رادي بودند که مرتکب تخلفاتی ببریم در گذشته در ارتش اف
که آنها مشمول تصفیه اساسی ارتش قرار گرفتنـد و بـراي تطهیـر    

تصـفیه همچنـان ادامـه خواهـد     ارتش و پاکسازي محیط آن ایـن  
هایی در ارتـش   جویی اي در دست تهیه است که صرفه برنامه داشت.

هـاي غیرضـروري    صورت گیرد و از گماردن با درجات باال در محـل 
  لوگیري شود.ج

هـاي اعـالم شـده     قرنی زیرکانه در مورد بازنشسـتگی  لشکرسر
هاي صورت گرفته براي تطهیر افراد و یا تنبیـه   تگیسبازنش«گفت: 

هـا   آنها نبوده است این کار عادي ارتش است چنانچه این بازنشسته
گیرند در غیـر ایـن    مرتکب تخلفی شده باشند تحت تعقیب قرار می

اند در مورد تضعیف روحیه ارتش بـه عنـاوین    هبازنشسته شدصورت 
مختلف باید تذکر داده شود که از ایـن کـار جلـوگیري شـود و آن     

ان شداران و کسانی که به وظایف خود دسته از امرا، افسران و درجه
آشنا بوده و هستند در کمال احترام بـه کـار خـود ادامـه خواهنـد      

  »داد.
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  اگر بختیار زودتر رفته بود
هـایی هسـتیم کـه     اعالم کرد: ما در ارتش وارث آشفتگیقرنی 

اگر دولت بختیار سه روز زودتر قبل از انحالل ارتش کنار رفته بـود.  
گرفت و ارتش این گونه از هـم   این همه سالح دست مردم قرار نمی

  شد. گسسته نمی
درصد از افراد ارتش در  50معذلک در یک هفته اخیر بیش از 

ار خود بازگشتند و در تهران نیز به زودي به به محل ک ها شهرستان
مهمی کـه بایـد تـذکر بـدهم ایـن       مسألهاین هدف خواهیم رسید. 

اي یـا از روي برنامـه یـا بـه خـاطر تحریـک        انه عدهتأسفاست که م
کنند مـن از   احساسات به افسران و سایر کارکنان ارتش توهین می

امـام  از دستورات خواهم به پیروي  همه خواهران و برادران عزیز می
بی جهت به برادران ارتشی خود توهین نکننـد و یـا بـه     (ره)خمینی

آنها افترا نزنند و اجازه بدهند که آنها وظـایف خودشـان را در ایـن    
  1دوره انقالبی انجام بدهند.

                                                
  1357اسفند  1کیهان،  1
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  فرمانده ارتش نوکر مستشاران خارجی بود
رئیس ستاد کل ارتـش در مـورد مستشـاران خـارجی کـه در      

  ارتش فعالیت داشتند گفت:گذشته در 
انه در گذشته این چنین بود علتش هـم ایـن بـود کـه     تأسفم«

ــه    ــود و آنهــا هــر چــه را ک ــوکر آنهــا ب ــش خــودش ن ــده ارت فرمان
داد. علتش این بـود   کردند و ارتش انجام می خواستند دیکته می می

بـه   ارتش ما ضـعیف بـود ایمـان و اعتقـاد و آرمـان نداشـت فعـالً       
یچ کاري نداریم این از وظایف دولـت اسـت کـه    مستشاران خارج ه

تکلیف آنها را روشن کند ولی قدر مسـلم آن اسـت کـه مـا ارتشـی      
ت هواپیماها احتیاج به کادرهاي حتـی  قطعاخودکفا نداریم و براي 

کنیم این وظیفـه را   خارجی داریم که انشاءاهللا به تدریج کوشش می
  »نیز خود بر عهده گیریم!

  ها تکلیف سالح
شد که در مورد هزاران قبضه سالحی کـه   سؤالاز قرنی  وقتی

در دست مردم هست که باعـث تهدیـد امنیـت شـهري اسـت چـه       
  تدبیري اندیشیده شده است پاسخ داد:

به دست مردم افتاده و یا در دسـت   ها سالحهایی که از پادگان
را پـس  هـا   مجاهدین است که من اطمینان دارم آنها به موقع سالح
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آوري آنها  و یا در دست مردم عادي است که براي جمعخواهند داد 
اقدام شده و خواهد شد. ولی هدف اساسی این اسـت کـه شـهربانی    
در شهرها و ژاندارمري در خارج شهرها و روستاها وظـایف خـود را   
براي حفظ انتظامات انجام دهند و ارتش منحصراً مراقـب مرزهـا و   

المقـدور از   ی حتـی حدود و ثغور کشـور باشـد چـرا کـه مـا بایسـت      
مرزهاي خود محافظت کنیم در حال حاضر مجاهدانی که سالح بـه  

د ملـی بـراي   دبه صورت گـر ها  دست دارند و در تهران و شهرستان
گیرنـد در   حفاظت و انتظامات داخلی شهرها مورد استفاده قرار مـی 
  آینده این مهم بر عهده ژاندارمري و شهربانی خواهد بود.

  المال و بازگشت بیتها  بیمارستان احیاي
تیمسار قرنی در اقدامی دیگر ضمن احضار کلیه پرسنل ارتـش  

  و اخطار به غایب محسوب شدن آنها اعالم کرد که:
هاي ارتش بـراي پـذیرش بیمـار یـا مجـروح       کلیه بیمارستان«

هاي ارتش ملی اسالمی ایران آمادگی  آماده است و کلیه بیمارستان
ي هموطنان بیمار یا مجروح را پذیرفته و دارند که در موارد اضطرار

  »مورد درمان قرار دهند.
  اي دیگر اعالم کرد: همچنین قرنی در اطالعیه
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هاي سواري سرویس افسران ارتش اعم از شـاغل   کلیه اتومبیل
هـاي مربوطـه    و یا بازنشسته به وسـیله راننـدگان آنهـا بـه قرارگـاه     

  تحویل گردند.
رتش دستور آغاز فعالیـت تیـپ   فرمانده ا ،1357در اول اسفند 

کلیه پرسنلی که به دالیل «ویژه هوابرد را صادر کرد و اعالم داشت 
مختلف نتوانستند در خدمت حاضر گردند الزم است سریعاً خـود را  

هاي مربوطه معرفی و در اختیار فرماندهان قـرار گیرنـد تـا     به یگان
انقالب اسـالمی  هاي محوله در پیشبرد اهداف  یتمأموراي ربراي اج

  »آمادگی الزم را داشته باشند.
قرنی لشکرسررئیس ستاد ارتش ملی ایران   

جمعی از افسران نیـروي هـوایی از کمیتـه     57در دوم اسفند 
انقالب اسـالمی و رئـیس سـتاد کـل ارتـش خواسـتند تـا افسـران         

ت سارزنی و ح متخصص نیروي هوایی که در سطح شهرها به گشت
دعوت نمایند تـا نیـروي هـوایی آمـادگی     ها  گانند را به پادا مشغول

  هاي کشور را داشته باشد. الزم براي دفاع از آسمان
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  حذف گماشتگی و تبعیض در ارتش
بـه خـاطر   هـا   کید مجدد قرنی بر اطاعت از فرمانـدهان نیـرو  تأ
ــکل ــامی ت    ش ــم و انضــباط نظ ــري نظ ــر ضــرورت   أگی ــدي ب کی

ل آن بـراي انحـال  هاي نیروهاي مسلح بـود کـه هـر روزه     هماهنگی
هر نـوع  تش اعالم کرد ذا ستاد کل ارشد، ل تجمع سیاسی برقرار می

 ،هاي ارتشی و سازمانها  انتصابی در کادر فرماندهان و رؤساي واحد
شود و بایستی پرسنل ارتش اعم از  پس از اطالعات وسیع انجام می

مسـلح بـا   داران و افراد و کارمندان نیروهاي  افسران همافران درجه
هاي ستاد کل ارتش متابعـت   رعایت سلسله مراتب اداري از انتصاب

  نمایند.
ــه     ــت ک ــش خواس ــته ارت ــاغل و بازنشس ــات ش ــی از مقام قرن

هـاي   گماشتگان خود را تـا پایـان هفتـه آینـده و در اختیـار یگـان      
مربوطه قرار دهند و اعالم کرد که چون در حکومت عـدل اسـالمی   

تحت هر عنوان مطرود است لـذا  استثمار فرد از فرد به هر طریق و 
باید تمامی پرسنل ارتش ملی اسالمی ایران در هر درجه و هر مقام 

هاي مربوطه  از شاغل و بازنشسته گماشتگان خود را در اختیار یگان
  قرار دهند.
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اخالقی تبدیل شده بـود و   لپدیده گماشتگی که به نوعی معض
ز سـربازان را  داران ا درجـه  کشی افسـران ارشـد و جـزء    ت بهرهفرص

کرد یکی از عوامـل جـدي نارضـایتی در میـان نیروهـاي       فراهم می
نظامی و مردم بوده است و با گماشتگان همانند غالمان در خـدمت  

  شد. امور شخصی و منازل نیروهاي نظامی رفتار می

  برداري نظامی از ایران در بهره آمریکاعدم اجازه به 
دوست دیـرین خـود را در   ایاالت متحده که متحد و ژاندارم و 

دوستان سوار شده قسمتی از  منطقه از دست داده بود و به دوستی
هـاي   بر موج انقالب اسالمی امیـدوار بـود و هنـوز مخفیانـه پایگـاه     

تـرین   اش در داخل ایران فعـال بودنـد و مهـم    اطالعاتی و جاسوسی
مراکز استراق سمع از داخل مرزهـاي اتحـاد شـوروي را در شـمال     

و تأسـیس  هـاي مخـابراتی    هاي جاسوسی و مراقبـت  و پایگاهایران 
هـاي پیشـرفته بـراي رژیـم      تعبیه کرده بود. از طرفی ارسال سـالح 

را با مشکل دستیابی نیروهـاي انقـالب بـه     آمریکاپهلوي هم اینک 
هـاي   یـت مأموراین تجهیزات مواجه کرد به همـین خـاطر یکـی از    

یی در زمان دولت بختیـار  یکاآمررتبه  ژنرال رابرت هایزر ژنرال عالی
و  آمریکـا انتقال تجهیزات مـدرن و پیشـرفته نظـامی از ایـران بـه      

علیـه   آمریکـا هـاي اسـتراق سـمع     مصیبت بررسی وضعیت پایگـاه 
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در شـمال ایـران بـوده اسـت کـه امیـد بسـیاري بـراي         هـا   شوروي
هـاي   ئیان وجود داشت که به نوعی بتواننـد از طریـق رایـزن   آمریکا

  قرنی اعالم کرد: لشکرسرسیاسی به حضور خود ادامه دهند اما 
هـاي نظـامی    داده نخواهد شد با پایگـاه دیگر اجازه  آمریکابه «

با ایـن   »خود در شمال ایران مراقب مخابرات نظامی شوروي باشند.
حال رئیس ستاد کل ارتش ملی ایران راه را براي همکاري محـدود  

ي که آمریکاهاي  ر خرید لوازم یدکی سالحبه منظو آمریکانظامی با 
ایران در اختیار دارد و آموزش نظامیان ایرانـی کـه هـم اکنـون در     

  برند باز خواهد گذاشت. به سر می آمریکا
یی اشاره کرد و تعیین تکلیف آمریکاقرنی به حضور مستشاران 

آنها را یک تصمیم سیاسی دولت دانست. ولی اعالم کرد که اوضـاع  
یی که فقط یک هـزار نفـر افسـر و    آمریکاور مستشاران گذشته حض

کردنـد   یی ارتش ایرانی کـار مـی  آمریکاتکنیسین بر روي تجهیزات 
  تکرار نخواهد شد.
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  عدم خروج تجهیزات مدرن
ــه  لشــکرسر ــی ب ــاناکــامی  مســألهقرن در خــروج هــا  ئیآمریک

و هـا   هاي مدرن از ایران اشاره کـرد. کـه هـیچ یـک از سـالح      سالح
ارتـش ایـران در جریـان انقـالب خـارج نشـده و       تجهیزات پیچیده 

  در مورد امنیت این تجهیزات شکایتی نیز نکرده است. آمریکا

  از ظفار عمانبازگشت نیروهاي ایران 
منطقه خلـیج  در  آمریکاژاندارم پهلوي و ایفاي نقش حاکمیت 

هـاي چپگـرا و    ایران در جریان اعتراضـات گـروه  فارس سبب شد تا 
هاي کمونیست عمان در منطقـه ظفـار کـه تحـت حمایـت       چریک

به فعالیت علیه دولت مشغول بودنـد، نیروهـاي نظـامی    دولت چین 
هاي ظفار به منطقه عمان اعـزام   بسیاري را براي جنگ عیه چریکی

اشاره ایاالت متحده و انگلیس و در دخالتی آشکار در  ابکردند. شاه 
ا یـک گـردان نیروهـاي مسـلح     امور داخلی کشورهاي همسایه ابتد

هـاي بیشـتر نبـرد و     کمکی به ظفار اعزام کرد امـا در اثـر ضـرورت   
 لشـکر یـک   به ناچار شاهها  سویه شدن طرف نبرد توسط ایرانی یک

نیرو به ظفار اعزام کرد و تعداد بسـیاري از جوانـان ایرانـی را در راه    
و  حفظ منافع ایاالت متحده از خلیج فارس به خاك و خون کشـید 
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اتفاقاً اسباب اعتراض گسترده مردم علیـه خـود را فـراهم سـاخت.     
با هیچ یک از منافع ملی ما همخوانی و همطـرازي  اعزام نیرویی که 

نداشته است و صرفاً در جهت منافع دولت انگلستان قابـل ارزیـابی   
بایست براي حفظ عمان در حوزه نفوذ  بوده چه آن که انگلستان می

کرد امـا محمدرضـا پهلـوي     به عمان اعزام می خود نیروي نظامی را
به جاي دفاع از منافع مردم ایران سربازان و افسران ایرانی را بـراي  

  دفاع از منافع انگلیس به عمان گسیل داشت.
بـه طـور   هـا   در پی پیروزي انقالب ضرورت بازگشت این نیـرو 

قرنـی طـی دسـتوري     لشکرسرجدي محسوس بود به همین خاطر 
اعالم کرد که نیروهاي نظـامی ایـران بایـد از منطقـه ظفـار عمـان       

در چگـونگی آرایـش سیاسـی    برگردند و بدون توجه به عواقـب آن  
  کلیه نیروهاي نظامی به کشور فرا خوانده شدند.

  تصفیه و انتصاب
ــروه  ــه تحــت فشــار شــدید گ ــی ک ــم از  قرن ــف اع هــاي مختل

بایسـت کـار    هاي چپگرا بـود مـی   وهدرون ارتش و گرخواهان  قدرت
 گیري نماید. او کـه عمـده امـراي    پی تصفیه ارتش را به طور جدي

ـ      ارتش تا درجه سرتیپی را  ین بر کنـار نهـاده بـود مجبـور بـود از ب
تر کسانی را برگزیند و مسئولیت دهـد. از طـرف    هاي جوان سرهنگ



  

 258  

به ل مخاطراتی براي کاهش قدرت همین فرماندهان حتمادیگر به ا
ناچار به همـه  به لی حتماهاي ضد انقالبی ا خاطر ترس از هماهنگی

 57داد. لـذا تـا هفـتم اسـفند      فرماندهان حکم فرماندهی موقت می
و هـا   لشکرضمن اعالم دوازده انتصاب بسیار مهم، عمده فرماندهان 

هاي فرماندهی در ستاد کل را از میان سرهنگان انتخـاب کـرد.    رده
العابـدین تـوالیی بـه سـمت سرپرسـت       نظیر انتصاب سرهنگ زیـن 

موقت اداره دادرسی ارتش و یا سرهنگ محمدحسـین حقیقـی بـه    
  1زرهی اهواز... لشکرسمت سرپرست موقت 

  رسیدگی به شکایات افسران اخراجی زمان شاه
داران ارتـش بـا رژیـم پهلـوي و      سران درجهموضوع مخالفت اف

ناهمخوانی بسیاري از آنان با منافع افسـران وابسـته بـه حاکمیـت     
ن اهاي بسیاري شده بود. بسیاري از فرمانـده  سازي ساز پرونده سبب

ارتش در بعد از پیروزي انقالب اسالمی افسران اخراجی زمان رژیـم  
، دریـادار احمـد   فالحیاهللا  شهید ولیقرنی  لشکرسر ،2پهلوي بودند

هر و بسیاري دیگر از افسران اخراجـی از  متیمسار هادي شاد مدنی،
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تــر داراي  ارتــش بودنــد ضــمن آن کــه بســیاري از افســران جــوان
هاي مراقبت جـدي در رکـن دو و ضـد اطالعـات و سـاواك       پرونده

شد که  اند از سوي دیگر اختیارات گسترده فرماندهی سبب می بوده
هاي مـالی   سازي ران ارشد علیه رقباي یکدیگر پروندهبسیاري از افس

و نظامی را به انجام برسانند و به همین خاطر یک نظـامی در اصـل   
به خاطر فضاي رقابت و یا مخالفت با یک فرمانده در معرض اخراج 

گرفت اگر به بررسی علل نارضـایتی دورن ارتـش    و سوءظن قرار می
جزیه و تحلیل آن نیستیم به م که ما در موضع تیشاهنشاهی بپرداز

باغی به مسائلی  مسائل مختلفی برخورد خواهیم کرد که ارتشبد قره
شکنی عدم رعایت عدالت در امور   هاي مالی قانون چون سوءاستفاده

پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی و تبعیض در ترفیعات و حقـوق  
اي  قرنـی طـی اعالمیـه    لشکرسربه همین خاطر  1را برشمرده است.
  اعالم داشت که:

داران و کارمنـدانی کـه در رژیـم     کلیه افسران همافران درجه«
انـد   انـد و مـتهم و یـا اخـراج شـده      سابق تحت تعقیب قـرار گرفتـه  

وسیله پست به قسمت شـکایات دبیرخانـه سـتاد کـل     ه توانند ب می
ارتش ملی اسالمی ایران جهت رسـیدگی و بررسـی مجـدد ارسـال     
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شاکیان توجه داشته باشند باید سابقه اقـدام  نمایند بدیهی است که 
هاي سیاسی و مـالی   ضد مردمی نداشته و شکایات آنان صرفاً جنبه

در حد افترا باشد و چنانچه دالیل سیاسی براي اخراج آنـان وجـود   
  1دارد متهم از کشورهاي خارجی نبوده باشد.

  سازمان قضایی ارتش ملی اسالمیتأسیس 
داران مـتهم   ثیت از افسـران و درجـه  در پی اقدام به تجدید حی

به اقدام تاریخی مهمـی در عرصـه   دست  شده در عصر پهلوي قرنی
و » اداره دادرسی نیروهاي مسلح«کشور نیز زد و آن انحالل قضایی 

هـاي   سازمان دادستانی ارتش بود که عالوه بر رسیدگی بـه پرونـده  
ت از نظامیان وظیفه عمده آن سرکوب نیروهـاي انقالبـی بـوده اسـ    

هاي سیاسی تحت عنوان اقدام علیه امنیـت   اکثر پروندهآنجایی که 
ملــی در دادگســتري و غیرنظــامی ممکــن بــود بــه نتــایج دلخــواه 
سرکوبگرانه رژیم پهلوي منتهی نشود و قضـات حتـی تحـت فشـار     

آمیز اعدام و مجـازات   مقامات زیر بار امضاء احکام ظالمانه و جنایت
هـاي سیاسـیون در    همین خاطر پرونـده  سنگین انقالبیون نروند به

رحـم نظـامی بـه     شد و قضات بـی  اداره دادرسی ارتش رسیدگی می
هـاي   آسانی و با اشاره ساواك و دربار حکم تیرباران و اعدام و حبس
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اداره دادرسـی ارتـش در   «کردنـد بررسـی نقـش     سنگین صادر مـی 
آلود و قتل با خونسردي توسط قضـات نظـامی کـه     سرکوب جنایت

یاري از آنان همانند سـرتیپ حسـین آزمـوده دادسـتان نظـامی      بس
ارتش که به خـاطر تقاضـاي متعـدد اعـدام بـراي متهمـان توسـط        
نورالدین الموتی وزیر دادگستري کابینه علی امینـی بـه دراکـوالي    

با به تعبیر مدیر مجلـه بامشـاد ملقـب گردیـد فاقـد دانـش       » ایران
د فخـر مـدرس دادسـتان    اشخاصی چون سپهب 1اند. قضایی نیز بوده

صالحی عرب، خواجه نوري، رئیس اداره دادرسـی   -فر نظامی پرنیان
احکـام اعـدام صـادر    ارتش این قضات که خود زمانی علیه مخالفان 

کرده بودند بعد تحت همان فشـار بعـد از بازنشسـتگی بـه وکـالي      
شـدند و خـود آنهـا نیـز از عوامـل       تسخیري انقالبیون منصوب مـی 

  2اند. انقالبیون بوده تشدید مجازات
اي گسترده از قضـات جنایتکـار و    قرنی در پی تصفیه لشکرسر

  اعالم کرد. 57جنایت رژیم پهلوي در دهم اسفند  يشرکا
ي هـا  در پی تصفیه وسیعی کـه در زمینـه پرسـنل و قسـمت    «

تلف ارتش صورت گرفته است اداره دادرسی نیروهـاي مسـلح و   خم
سازمان دادستانی ارتش سابق منحل شده و بـه جـاي آن سـازمان    
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 131کاظمی، محسن، احمد احمد، خاطرات ص  .2
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شد. سازمان جدید کـه بـا   تأسیس قضایی ارتش ملی اسالمی ایران 
کـرده مشـغول    تعدیل پرسنل و انتصاف افسران خوشنام و تحصـیل 

خاص نظامیـان را بـر   بکار شده است صرفا رسیدگی به اتهام جرایم 
  »عهده خواهد داشت.

  ضرورت معرفی پرسنل مختلف
هم آوري ارتش از وظایف جـدي انقالبـی   ضرورت بسیج و گرد

نظامیان در شـرایط بحرانـی کشـور بـود و ایـن در حـالی بـود کـه         
برنامـه   رأسستیزي براي تصاحب قـدرت نظـامی انقـالب در     ارتش
خاطر قرنی با درك این  هاي ضد انقالب اسالمی بود. به همین گروه

واقعیت و با اعالم هشدارهاي متعدد این بار قاطعانه دسـتور داد تـا   
ري و یا انحراف سیاسـی از بازگشـت بـه    اانگ کسانی که در اثر سهل

  ورزند را معرفی و مجازات نماید. استنکاف می ها پادگان
داران و سربازان غیور مسلمان اینکه که تـالش   درجه ،افسران«
دهی و ایجاد ارتش ملی به منظور پشتیبانی از اهداف  سازمان در راه

انقالب اسالمی ایران با دقت و قاطعیـت ادامـه دارد، الزم اسـت بـا     
ریزي انتظامات استوار و معنوي و  فداکاري و از خودگذشتگی در پی
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گذاري متشکل و منظم که بتواند با کمک سایر نیروهـاي ملـی    پایه
  1ت کند مجازات نمائید.سرااسالمی حآوردهاي انقالب  از دست

انگاري در انجـام وظـایف    نظمی و سهل بدیهی است هرگونه بی
خطیر سربازي در این مراحل حساس حیاتی خالف مصـالح شـرعی   
و میهنی محسوس و از دیدگاه ملت قهرمان مسلمان ایـران مـردود   

  باشد. می
ع لذا فرماندهان بایستی با بصیرت و درایت کامل مراقـب اوضـا  

جاري بوده و از هرگونه عمل خالفی به موقع جلـوگیري و پرسـنل   
خاطی و ضد انقالبی را جهت اخذ تصمیمات مقتضی به سـتاد کـل   

  »ارتش معرفی کنند.
قرنی لشکرسررئیس ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران   

سـال از تـاریخ صـدور ایـن اطالعیـه       اکنون که بیست و هفت
گذرد و به تاریخ گذشته و شرایط حاکم بر اوضـاع ایـران توجـه     می

العـاده هوشـمندانه قرنـی و     نمائیم به نقـش فـوق   جدي و عمیق می
هاي کلی رهبـري انقـالب و شـرایط     درك در سمت وي از سیاست

  بریم. هاي تاریخی کشور بیشتر پی می موجود و ضرورت
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  لقانی و ارتشاهللا طا آیت
تـرین روحـانیون    اهللا سیدمحمود طالقـانی کـه از برجسـته    آیت

انقــالب و رئــیس شــوراي انقــالب و مــورد اعتمــادترین شخصــیت 
بـود. بعـد از    (ره)امـام خمینـی  سیاسی روحانی ایران بعد از حضـرت  

مالقــات خــود در روز جمعــه یــازدهم اســفند مــاه در مصــاحبه بــا 
مهدي صـابر گزارشـگر    سؤالخ به پاسخبرنگاران شرکت کرد او در 

  رادیو و تلویزیون درباره ارتش و آینده آن پاسخ داد.
از  و ایده اسـالمی اسـت ارتـش هرگـز     مسألهارتش یک  مسأله

نبوده است و همیشه موقع جنگ و دفاع از مـرز و بـوم و    جدامردم 
سرحدات ممالـک، ارتـش در کنـار مـردم و مـردم در کنـار ارتـش        

اند... ما اکنون نباید سیستم فعلی ارتش را به کلی منهدم کنیم  بوده
چرا که انهدام آن به صالح کشور نیست. ایـن ارتـش سـالیان سـال     

ارجی بـوده و مستشـاران   زیر سلطه استبداد داخلـی و اسـتعمار خـ   
هـایی   وابسـتگی  اکثـراً  اننظامیـ  .بوده است اي سر آنهیی باالآمریکا
نها را به یک جهت خـاص و  همیشه سعی شده است که آ .اند داشته

آن هم حفاظت و پاسـداري از تـاج و تخـت سـوق دهنـد. بـه ایـن        
ترتیب این مسایل سبب شده تا هنوز رسـومات و تعلیمـات ارتـش    

نشان باقی بماند. در شرایط فعلی باید بررسـی کـرد   همچنان در ذه
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آنهایی را که قابلیت تجدید نظر دارند بمانند و بقیـه کنـار گذاشـته    
شوند. آنهایی که مرتکـب قتـل و تجـاوز و کارهـایی از ایـن قبیـل       

از طرفی) پیوسـتن قشـرهاي مختلـف    برکنار شوند... ( حتماًاند  شده
  ارتش شرافت ارتش را به ثبوت رساند.

کنم در همان روزهاي سختی که دائماً ارتش  من فراموش نمی
کردنـد کشـتار عمـومی در     هاي وقت تهدید بـه کودتـا مـی    و دولت
هاي سختی را اینجا گذراندیم  ها ادامه داشت شب ها و کوچه خیابان

همین به اصطالح گارد شاهنشاهی یا گارد جاویدان کـه بیشـتر بـه    
بینی مـردم بودنـد افسـرها و    شـدند و مـورد بـد    خیابان کشیده می

کردنـد بـه خانـه مـن      داران این گارد وقتی فرصـت پیـدا مـی    درجه
کردنـد   انداختند و گریـه مـی   اي می شان را به گوشه آمدند تفنگ می

مـا را   کردند که و استغاثه می کردند ه طوري که همه را منقلب میب
 ایـن روحیـه   ؟توانیم بـرادر کشـی کنـیم    ما چطور می .نجات بدهید
بودنـد. ارتـش بایـد مجهـز و      اینطور می اًها اکثر ارتشی .ارتش است

داراي کیفیت زیاد و کمیت کمتر بشـود تـا بتـوانیم از اینهـا در راه     
  1دفاع و نگهداري کشور استفاده بکنیم. خیر و
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  رژیم صهیونیستیقرنی و مبارزه با 
پیروزي انقالب اسالمی هنگـامی کـه آخـرین    چند روز پس از 
اسرائیل چند روز پس از استقرار قرنـی  جعلی نماینده نظامی دولت 

در ستاد درصدد ستاد با ستاد مشترك ارتش برآمد و شخصـی کـه   
معرفی کرده بود تا اسـناد   رژیم صهیونیستیخود را نماینده نظامی 

ا داده بـود  نمایندگی خود را تحویل دهد. شخصی که پاسخ تلفـن ر 
شناسیم و بـه هـیچ وجـه بـا      گفت که دیگر شما را به رسمیت نمی

این در حالی بود که ارتباط و پیونـد گسـترده    1ستاد تماس نگیرید.
گري آن  سرانی با گرایش یهودي و بهائی ارتش شاهنشاهی خصوصاً

با رژیم صهیونیستی بسیار گسترده بوده اسـت از طرفـی نیـز خـود     
اي از ارتـش   هـاي گسـترده   رار داشت با طیـف رژیم صهیونیستی اص

اً تماس بگیرد و بـا آنهـا ارتبـاط ویـژه برقـرار سـازد       رأسگانه و جدا
خاصه آن که حضور افسران و مربیان اسرائیلی در سـاواك و ارتـش   

آن قدر جـدي   مسألهبسیار محسوس و قابل توجه بوده است و این 
سـب بـه   بوده که مردم ایران کشـتار هفـده شـهریور تهـران را منت    

دانند و یا اینکه حضور تعدادي از مستشاران و  اسرائیلی مینظامیان 
ئی و اسـرائیلی را در صـحنه   آمریکـا  احیانـاً میان غیرمسلمان ایا نظ
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حادثه رویت کردند و فرض نهایی آن است شدت و گستردگی نایت 
اي  که در نظر اول تنها حضور دشـمنان قسـم خـورده   به حدي بود 

جمعـی را دارنـد    ها که سابقه جنایـت کشـتار دسـته    چون اسرائیلی
ساز وقوع چنین جنایتی شده اسـت معـذلک پیونـد گسـترده      سبب

ها و ارتش آن پیوندي جـدي و گسـترده    رژیم پهلوي با صهیونیست
پیـروزي   تیرژیـم صهیونیسـ  بود و به تعبیر موشه دایانا وزیر جنگ 

ــراي    ــایندي ب ــاي ناخوش ــا روزه ــراه ب ــران هم ــم انقــالب در ای رژی
  1خواهد بود. صهیونیستی

خبرنگار روزنامه کویتی الوطن کـه توانسـته بـود بـا قرنـی بـه       
اسفند ماه مصاحبه وي را چنین  13گفتگو بنشیند در روز یکشنبه 

  منتشر کرد.
ظـرف دو  قرنی: ایران در حال خارج کردن نیروهایش از عمان 
قـه خلـیج   سه روز آینده است و ایران نیز دیگر نقـش ژانـدارم منط  

خیز خلیج  و روابط با کشورهاي حوزه نفت فارس را ایفا نخواهد کرد
فارس روابط دوستانه و پذیرفتن با آغوش باز خواهد بـود نـه نقـش    

  ژاندارم خلیج فارس.
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بـا  مبـارزه  قرنی اعالم کرد: ایران را یک کشور در خـط جبهـه   
کند به همین دلیل تصمیم گرفتـه شـد    تلقی می رژیم صهیونیستی

نیروهاي پاسدار صلح سازمان ملل از جنوب لبنـان خـارج گردنـد و    
مـانع   رژیـم صهیونیسـتی  این درست نیست که ما میـان اعـراب و   

  1دانیم. می رژیم صهیونیستیشویم در حالی که خود را رویاروي 

  و سربازان داران آخرین مهلت براي افسران، درجه
ــه کلیــه افســران و  20قرنــی در یکشــنبه  لشــکرسر اســفند ب

ها برگردنـد   داران و سربازان پانزده روز مهلت داد تا به پادگان درجه
اي به کلیه افسـران،   لذا ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران در بیانیه

ــه دســتور   درجــه  (ره)امــام خمینــیداران و ســربازان وظیفــه کــه ب
اند، اعالم کرد: اگـر ایـن افـراد تـا پـنجم       ها را ترك کرده ازخانهبسر

کارشــان حاضــر نشــوند غایــب محســوب هــاي  فــروردین در محــل
شوند و از مزایاي تقلیـل مـدت خـدمت سـربازي نیـز اسـتفاده        می

  نخواهند کرد.
 58قرنی در این اطالعیه گفته است: تاریخ پنجم فروردین ماه 

داران و سـربازان   ور افسـران، درجـه  که به عنوان آخرین مهلت حض
شـود   فقط شامل آن دسته از نظامیانی می ،وظیفه تعیین شده است
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انـد و هـم    تـرك کـرده   (ره)امام خمینیها را به دستور  که سربازخانه
هاي انقالبی مشغول خدمت هسـتند و گـواهی    اکنون نیز در کمیته

پرسـنل   هـاي مربـوط ارائـه خواهنـد داد. اینگونـه      معتبر از کمیتـه 
ر ها معرفی کنند در غیـ  تر خود را به سربازخانه بایستی هر چه سریع

و از مزایـاي تقلیـل مـدت     این صورت غایب محسوب خواهند شـد 
  خدمت سربازي نیز استفاده نخواهند کرد.

  خسارت براي نظامی سیاسی و مذهبی
ــه ــنبه  در س ــفند  22ش ــکرسر 1357اس ــک   لش ــی در ی قرن

گیري انقالبی اعالم کرد کـه بـه کلیـه پرسـنل نظـامی کـه        تصمیم
شود. ایـن   اند خسارت پرداخت می رژیم سابق شدهگرفتار محاکمات 

  اعالمیه از جانب ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران انتشار یافت.
  

  تعالی بسمه
در خصوص کلیه پرسنل نظـامی   12/12/57پیرو مصوبه مورخ 

مناسبت اقدامات ملی و مذهبی بدست عوامـل رژیـم مـنحط    که به 
ی شده یا در جریان عملیات علیه هاي محامات پهلوي دچار گرفتاري

انـد اینـک    هاي سابق به درجه رفیع شهادت نایل شده موین دولتمأ
با توجه به نظریه کمیته قضایی ارتش ملی اسـالمی ایـران خـود را    
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بـه  حاصله خسارات و لطمات  قسمتی از تأمینداند تا در  موظف می
دیدگان مساعدت کنند و در نیل بـدین هـدف از هـیچ     زندگی زیان

کوششی فروگذار نخواهد کـرد. لـذا بـه خـانواده شـهیدان اسـالم و       
آزادي و به عوامل ذینفع یادآوري شود کـه شـرح حـوادث زنـدگی     
خود را با قید تاریخ وقوع حادثه منعکس سازند تـا بـا دسـتیابی بـه     

  امر به موضوع رسیدگی و نتیجه کار اعالم شود. پرونده
توانست بسـیاري از افسـران انقالبـی را بـه      این اقدام قرنی می

اهللا فالحـی فرمانـده نیـروي     شـهید ولـی   لشـکر سرارتش بازگرداند 
رئیس ستاد مشـترك سـرگرد شـهید محمـدعلی نظـران      زمینی و 

زیـادي از  (رئیس کمیته اسراي جنـگ تحمیلـی)... و تعـداد بسـیار     
نیروهاي سیاسی مذهبی بودند که به دالیل مذهبی و عقیدتی و یـا  

توانسـت   سیاسی از ارتش اخراج شده بودند و بازگردانـدن آنهـا مـی   
  آورد. تحولی در جریان فرماندهی در ارتش فراهم 

  حکایت مردم از ارتش
هاي سیاسی چپ مردم انقالبی پیرو  هاي گروه مخالفت برخالف
اي از رهبري انقالب اسـالمی   طی تظاهرات گسترده )(رهامام خمینی

و حفظ ساختار ارتش حمایت کردند و با اعالم توطئه بودن انحـالل  
هـاي سیاسـی پرداختنـد در     ارتش به مخالفت با این ادعـاي گـروه  
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بیست و سوم اسفند جمعیت عظیم چندصد هزار نفـري کـه علیـه    
 صـدها پالکـاردي   امپریالیسم تظاهرات و راهپیمایی کردند، به روي

  که مردم در دست داشتند نوشته شده بود:
  اهللا طالقانی... اهللا خمینی / درود بر آیت درود بر آیت

  اي براي تجزیه کشور انحالل ارتش توطئه
تشخیص مردم به خوبی درست بود چرا که خطرات جـدي در  
پیش روي ملت به خوبی ثابت کرد که انحالل ارتش خط تجزیـه و  

  را به دنبال خواهد داشت. توطئه تجزیه

  عدالت نظامی گرایانه
هاي استبدادي امري رایج است اما تبعیض  تبعیض در حکومت

تر است به همـین    در میان فداکاران یک حکومت امري بسیار قبیح
خاطر قرنی با فهم این قضیه دستور داد جیره غذایی سرباز و افسـر  

ی کلیه پرسـنل ارتـش   لذا دستور داد تا جیره غذای 1باید یکی شود.
ملی اسالمی ایران یکسان شود و برنامه غذایی افراد نیروهاي مسلح 
طبق استاندارد دانشجویی و به مأخذ ماهیانه سه هزار ریال خواهـد  

  بود.  
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  اي در این زمینه اعالم کرد: به همین خاطر قرنی طی اطالعیه
ن به منظور رفع نابرابري در امر تغذیه و اجراي اصـول و مـوازی  

روزي  هـاي طبخـی شـبانه    شریعت مقدس اسالم به جاي انواع جیره
کلیه پرسنل ارتش ملی اسالمی ایران اعم از امـراء، افسـران ارشـد،    

داران،  افسران جزء، نیروزفران، همافران، دیافران، دانشجویان، درجه
آموزان، کارمندان و سربازان، فقط از یـک نـوع جیـره غـذایی      دانش

سسـات  ؤود. جیره غذایی کلیه پرسنل جمعـی م استفاده خواهند نم
روزي ارتش مطابق برنامه غذایی اسـتاندارد دانشـجویی و بـه     شبانه

  مأخذ ماهانه سه هزار ریال طبخ خواهد شد.

  ها وزیر دفاع و تخلیه پادگان
ــت   ــان نخس ــدي بازرگ ــدس مه ــت در   مهن ــت موق ــر دول وزی

شـده مراکـز   هاي انجام  درباره فعالیت 57اسفند  24اي در  مصاحبه
مختلف از جمله ارتش و طرح خدمت یکساله سـربازي اتفاقـاً علیـه    

یعنی آن که قرنی اصرار بسـیار دارد تـا    ،هاي قرنی بوده است تالش
ها را منسجم و نیروها را تجمیع نمایـد امـا بازرگـان و وزیـر      پادگان

ــ بیــرون کــرده و هــا  دفــاعش ســربازان را از پادگــان راه ه آشــوب ب
  اندازد. می
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در این مدت خیلی کارها شده انحالل دیـوان کشـور، انحـالل    
ها که فقط وسیله پول رساندن بوده،  هاي امناي دانشگاه تمام هیئت

هـا و   هاي کالن در وزارتخانه جوئی زیر و رو کردن دادگستري، صرفه
ه که درد بود و خـرج  فتقلیل نظام وظی -ادغام کردن آنها  -ادارات 

  از دو سال به یکسال.
رباره همین مشکل نظام وظیفه خواستیم صواب کنیم کبـاب  د

هـا   کردیم. گفتیم سـه بـار بـه بـار غلـط کـردیم. دیگـر ایـن غلـط         
  کنیم. کنیم. دیگر ما انقالب نمی نمی

 مملکت تلگرافـی تلفنـی  هاي  ین جوانب یک نفر براي نمونه در
اي نداد که آقاي وزیر دفاع ملی دستت درد نکند که یکسال به  نامه

کردند  عمر دادي. اما همان فردا سربازها و کسانی که خدمت می ما
کنیـد.   دهیـد و دوره مـا را یکسـال نمـی     راه افتادند چرا به ما نمـی 

جنجال راه انداختند. وزیر دفاع ملی را بیچاره کردند هنـوز خبـري   
جنوب نقاط بـد آب و هـوا کـه هـیچ دکتـري      هاي  نشده در استان

کردنـد   نجا خـدمت مـی  نظام وظیفه آفته است فقط دکترهاي ر نمی
یر دفاع ملـی  همه راهی تهران شدند که ما هم باید معاف بشویم. وز

اینها مرا کچل کردند. یک طـرح مجـددي    هم آمد در هیئت وزراي
آوردند گفتیم نه جائی نیست که عقب نشـینی بکنـیم مـا خیانـت     

شـویم. کـه مملکـت بـدون سـرباز و       نمـی کنـیم. مـا پیشـقدم     نمی
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کنیم. بگذاریم آنها بکننـد   را خالی نمیها  خانه باشد. ما پادگانسرباز
  کنیم همان طرحی که دارید کافی است. نشینی نمی و عقب

  ضرورت بازگرداندن تجهیزات نظامی
هایی بـود کـه    ی از مشکالت روزهاي اول انقالب انبوه سالحکی

نیـز  و مردم افتاده بود که این شامل: انواع بیسـیم  ها  در دست گروه
  اعالم کرد تا: 57اسفند  28شده است لذا قرنی در دوشنبه  نیز می

نظـامی بـه وسـایل    هـاي   کسانی که در جریـان فـتح پادگـان   
اند و اکنون این وسـایل را در اختیـار    سیم دست یافته ارتباطی و بی

دارند حداکثر تا اول فروردین ماه فرصـت دانـد کـه ایـن وسـایل را      
ورت برابر قانون بـا آنهـا رفتـار خواهـد     تحویل دهند. در غیر این ص

  شد. متن اطالعیه به این شرح است:
داران، کارمنـدان نظـامی و هموطنـان     به کلیه افسران، درجـه 

فرمانداري نظامی رژیم هاي  یتمأمورغیرنظامی که به هر طریق در 
انـد و   ها در وضع حاضر شرکت داشته هاي کمیته گذشته و یا انجمن

ي ویـژه ایجـاب نمـوده کـه وسـایل      هـا  یتمأموري ا یا به خاطر پاره
گـردد کـه کلیـه وسـایل      سیم داشته باشند ابالغ مـی  ارتباطی و بی

هاي ثابت و محول  سیم ارتباطی نظامی و یا تجراتی از قبیل انواع بی
هـاي ویـژه ارتبـاطی از     ي مختلف و دسـتگاه ها و متحرك و یا تلفن
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ن در اختیـار دارنـد   سـیم و یـا نظـایر آ    قبیل ترکیب با سـیم و بـی  
به کمیته انقالب اسالمی تحویـل و   58حداکثر تا اول فروردین ماه 

  رسید دریافت دارند.

  از ارتش و قرنی (ره)امام خمینیحمایت 
هـوائی و   در اجتمـاع گروهـی از افـراد نیـروي     (ره)امام خمینی

  چون ناصر زرافشان اعالم کرد: در پاسخ به ادعاهاي افرادي زمینی
من کمتر با شما دوستان مواجه بودم مـا را دسـت اسـتعمار از    

خواسـتند مخـازن مـا را ببرنـد...      کرده بود. آنهـا کـه مـی    جداشما 
در کمـین   .کید دشمن نخوابیده اسـت  دوستان من بیدار باشید باز

بیدار باشـید و   .ما و شما تفرقه بیاندازند ند بینخواه هستند آنها می
ه آنها بگویید که این تفرقه انـداختن برگشـتن   آنها را بیدار کنید و ب

  به زمان اختناق و استبداد است...
انحالل ارتش و تفرقه در آن را خطر انحـالل و   (ره)امام خمینی

ــدن اختنــاق و اســتبداد مــوردنظر   نهایتــاً مهــار انقــالب و بازگردان
  نماید. خودشان هست. لذا هشدار داده و دعوت به وحدت می
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  قرنی علیهها  مخالفت
قرنی ابتدا توسـط   لشکرسراولیه علیه هاي  جدیدترین مخالفت

فدایی خلق صورت گرفت ایـن سـازمان در روز   هاي  سازمان چریک
اي انحالل ارتـش را خواسـتار شـد و     طی اطالعیه 1357بهمن  25

مسـلح و  هـاي   مدعی شد که ارتش، باید از طریق تشـکیل سـازمان  
داران و  و همـافران و درجـه   اي بـه وجـود آیـد    دفاع و مقاومت توده

پرستی که صفوف ارتش ضد خلقی را ترك گفته  افسران جزء میهن
انـد در آمـوزش    و در سنگرهاي خـونین بـر علیـه ارتجـاع جنگیـده     

  نظامی و سازماندهی نیروهاي مسلح نقش خواهند داشت.
داران بــه انتخــاب  اي از همــافران و درجــه در همــین روز عــده
ن فرمانـده نیـروي هـوایی اعتـراض کردنـد      سپهبد مهدیون به عنوا

اي از افسـران و همـافران پایگـاه هـوایی بابلسـر بـه        همچنین عـده 
کـه مهـدیون    مهدیون معترض شـده اعـالم کردنـد   انتصاب سپهبد 

  صالحیت فرماندهی نیروي هوایی انقالبی ایران را ندارد.
قرنی سپهبد مهدیون را از کـار برکنـار کـرد     لشکرسرهر چند 

فدایی که توانسته بـود در بخشـی از   هاي  سازمان چریک راًولی ظاه
نیروهاي مسلح نیز نفوذ نماید و چشم امیـد داشـت تـا بـا انحـالل      
ارتش بتواند نبض نیروهاي مسلح انقالب و به تبع آن انقـالب را در  
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دست گیرد. دست از خواست خود براي انحالل ارتش برنداشت و با 
که با حضور جمعـی از نیروهـاي    بهمن 28برپایی تظاهرات در روز 

نظامی هوادار خود با برپایی تظاهرات از دانشگاه صنعتی شریف بـه  
رفتنـد بـا شـعارهایی بسـیار تنـد       (ره)امام خمینیسمت مقر حضور 

قرنی ایجاد نمـوده   لشکرسرسعی در اختالل در روند تصفیه انقالبی 
و خود بر موج حوادث سوار شوند آنها شعارهایی بـه ایـن مضـمون    

  طرح و در قطعنامه راهپیمایی آورند.
  خواهد. ارتش ملی ایران تیمسار نمی

  1تعقیب و برکنار فرماندهان مزدور اولین خواسته ماست.
نکـه توبـه شـاه را بـاور     اکنـیم همچن  توبه سـران ارتـش را بـاور نمـی    

  .نکردیم
جمعیت وقتی به خیابان ایران رسـید پاسـداران مـانع حرکـت     

امـام  آنها شدند لذا روي خیابان نشستند و تقاضا کردند با حضـرت  
نهایت به چهارده نمایند خـاص  در مالقات کنند هر چند  (ره)خمینی

عمـومی   2هاي که در این ایام مالقات (ره)امام خمینینیز منتهی شد 
دادند هوشمندانه آنان را نپـذیرفتن   و خصوصی بسیاري را انجام می

  و آقاي هاشمی رفسنجانی پس از صحبت با این افراد اظهار داشت.
                                                

 2ص  1357بهمن سال  29کیهان  .1
 2ص  57بهمن  28کیهان شنبه  .2
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آید شما رهبـري امـام را    همانطور که از پالکاردهاي شما برمی
اید و این اگر صادقانه باشد یعنی همکاري با دولت مبعـوث   پذیرفته

  امام.
تقاد آزاد اسـت ولـی بـه شـرطی کـه ایجـاد اخـتالل و        البته ان

تحریک نکند و مانع برقراري نظم نشود حرف امـام ایـن اسـت کـه     
هـاي خـود را بـدون اینکـه برداشـت       دوستان متفرق شوید خواسته

بـا انتخـاب نماینـدگان     ضـمناً  .شود ابراز کنیـد اخالل و خرابکاري 
  م مذاکره نمایید.توانید با وقت قبلی با امام یا نماینده اما می

اي کـه ایـن    اما با وجود ناموفق بودن این تجمـع در قطعنامـه  
دسته از نظامیان صادر کردند چند نکتـه از قطعنامـه ذیـل جالـب     

  توجه است.
یـد کلیـه امـرا افسـران و      . انحالل کامل ارتش کنونی و خلع1
  داران مرتجع و تشکیل ارتش انقالب ملی. درجه

مسلح پیشتاز که هاي  هاي سازمان. کمک گرفتن از دستاورد2
ــازماندهی و     ــت س ــد جه ــارزاتی دارن ــی مب ــوري و عمل ــه تئ تجرب

  تر نمودن شکل بندي ارتش. مستحکم
اي  . تسریع در مسلح نمودن عناصر انقالبی به عنوان پشـتوانه 3

  جهت جلوگیري از اعمال نفوذ عناصر ضد انقالبی.
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ها  در یگانفوق عملی نشود از حضور هاي  تا زمانی که خواست
  نمائیم. خودداري می

 پرسنل انقالبی نیروهاي مسلح اعم از وظیفه و کادر
  

دسـت بـه دامـن وکـال و      فداییهاي  اما این بار سازمان چریک
گروهـی   57بهمـن   29کشته شده خود شد. در روز  مادران اعضاي

فدایی خلق به همراه سه تـن از وکـال از   هاي  هاي چریک از خانواده
زرافشان کوروش کاکوان و نادر ذوالفقاري ضمن حضـور  جمله ناصر 

در روزنامه کیهان نسبت به اقـدامات دولـت موقـت و انتصـابات در     
  ارتش اعتراض کردند.

مادر مهرنوش ابراهیم یکی از فدائیان خلق نسبت بـه انتصـاب   
قرنی اعتـراض کـرد و گفـت قرنـی یکـی از کودتـاگران و        لشکرسر

گاه ناصر زرافشـان در مـورد یـک یـاز     همکاران رژیم ساواك بوده آن
مراکز بازرسی شاهنشاهی کـه سـه روز پـیش بـه وسـیله سـازمان       

فدایی با دادن مقداري کشته تسخیر شد سخن گفـت و  هاي  چریک
دي بـه دسـت آمـده کـه نشـان      ایادآور شد که: در این سازمان اسن

اي از آنهـا در   اي با شرکت تمام امراي ارتش که عده دهد توطئه می
ل حاضر از طرف دولـت بازرگـان بـه عنـوان فرمانـدهان جدیـد       حا

انـد بـراي سـرکوب جنـبش خلـق در       اعالم شدهها  نیروها و پادگان
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جریان بود و اسناد در اختیار و بررسی رفقاي فدایی است که بـراي  
  اطالع عموم منتشر خواهد شد.

در  (ره)امـام خمینـی  ناصر زرافشان که از هوشـمندي حضـرت   
  فدایی عصبانی بود گفت:  هاي  عدم توجه به تظاهرات چریک

دیروز گروهی از نظامیان به سمت مقر امـام حرکـت کردنـد    «
انه در محل اقامت امام به همافران توجهی نشد و حتـی  تأسفولی م

  »آنها را هم نپذیرفتند.
در این اظهارات ناصر زرافشان خود را یکـی از نظامیـان عضـو    

رژیـم   1کـرد کـه بـه تـازگی از سـیاهچال      رفی مینیروي هوایی مع
قرنـی کـه طـراح     لشـکر سرپهلوي خارج شده است... گفت چگـون  

در زمان دکتـر امینـی اسـت و تـاکنون      42یی سال آمریکاکودتاي 
منزوي بوده است مگر اینکه بپذیریم وي  زندانی نشده است و صرفاً

افسـر  سرسپرده رژیم فاسد بوده است دقت در اظهـارات بـه ظـاهر    
فدایی به خـوبی روشـن اسـت کـه     هاي  عضو سازمان نظامی چریک

دست به کودتا و نـه در آن کودتـا دکتـر علـی      42قرنی نه در سال 
و هم در چنـد   42قرنی هم در سال  امینی مدخلیت داشت و اتفاقاً

                                                
که وکیل پرونده قتل داریوش فروهر بـوده اسـت    1377-8هاي  ناصر زرافشان: وي در سال .1

 توسط دادگاه متهم شناخته و به زندان محکوم شد که تحلیل آن در این مقال نیست.



 

 281 

از سـه سـاله    جـدایی سال بعد دو دره سه ساله زندانی شـد و ایـن   
  است. 1336زندان اولیه وي در سال 

در پی اظهارات رفقـاي چریـک فـدایی کـورش کـوالن عضـو       
  پرسد: کمیسیون حقوق بشر کانون وکال و دادگستري می

ارتـش  اداره دوم قرنی رئـیس   لشکرسرحال چه شده است که 
مـرداد بـه ریاسـت سـتاد      28کودتاي  و از عوامل مؤثر 36در سال 

هایی  باید توجه داشت قرنی در سال ضمناًده است ارتش منصوب ش
ریاست اداره دوم ارتش را بر عهده داشت که سازمان امنیـت هنـوز   

  1داد. به وجود نیامده بود و در واقع وظیفه اداره امنیت را انجام می
دانسـتد   هاي فدایی مـی کیچریکارکنان ن عضو ناحقوقدا قطعاً

مخالفـان در عهـده فرمانـداري    که بعد از کودتا وظیفـه مبـارزه بـا    
نظامی و دادرسی ارتـش بـوده اسـت و رکـن دو در آن زمـان یـک       

  2سازمان اطالعاتی بسیار مهم البته درون سازمانی ارتش بوده است.
 30فدایی خلق در روز هاي  در پی این اقدامات سازمان چریک

هوایی طـی  ي همافران و افراد نیرو» کمیته انقالبی«بهمن در قالب 
کیـد کردنـد   وزیر بازرگان بر خواست چند چیـز تأ  اي به نخست هنام

  که نیات واقعی خود را کم کم بروز دادند.
                                                

 4ص  1357بهمن  29کیهان  .1
 4ص  1357بهمن  29کیهان  .2
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هاي شناخته شده و خطرناکی که تا پوست و  . جابجایی مهره1
خون در خدمت استبداد و امپریالیسم بود خطر بزرگی براي ثمرات 

  انقالب است.
ابـل اعتمـاد،   . خواهان گزینش دموکراتیـک یـک فرمانـده ق   2

وسیله فول دیکتـاتوري وابسـته   ه خارج از سلسله مراتب داده شده ب
  به امپریالیسم هستیم.

انـد   % آنها مسـلح 90. خلع سالح رزمندگان نیروي هوایی که 3
  تا تشکیل گارد ملی و تصفیه کامل ارتش صورت نگیرد.

. رزمندگان نیروي هوایی با تمـام وجـود حاضـرند بـا کمـک      4
فـدائیان خلـق و    ،اي چـون مجاهـدین   شـناخته شـده  هاي  سازمان
ارتـش  تأسـیس   اي وظیفه پاسداري از انقالب را تا تودههاي  چریک

ــد،  ــده بگیرن ــر عه ــی ب ــک  خلق ــازمان چری ــد اعضــا س ــر چن ــا  ه ه
دیگـري نیـز نظیـر اخـراج مستشـاران خـارجی و       هـاي   درخواسـت 

تحصـیل  ها  درخواستاین اند ولی  دستگیري سپهبد برنجیان داشته
و نیروهاي انقالب خود آن را انجام داده بودند امـا آنچـه   حاصل بود 

گیـري سـاختار ارتـش و     که دغدغه اصلی آنها بـود موضـوع شـکل   
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نیروهاي مسلح توسط نیروهاي فدائیان خلق و مجاهدین خلق بوده 
  1است.

هـاي   نیـز سـازمان چریـک    57فرداي آن روز یعنی اول اسفند 
هنانی که در راه ایـران آزاد و دموکراتیـک   می فدایی خلق از همه هم

 (ره)امام خمینـی اند دعودت کرد تا راهپیمایی به سمت مقر  جنگیده
با هدف اعالم درخواست تشکیل ارتش خلق و شوراهاي انقالبـی در  

تـر ایـن کـه در همـین روز      جالب 2تجمع و تظاهرات شرکت نمایند
ح را منتشـر  نامه حمل و نگهداري سال سازمان مجاهدین خلق آئین

  کرد.
اي  از سوي دیگـر کمیتـه تعلیمـات جبهـه ملـی نیـز در نامـه       

ت وزیـران  ت طـرح در هیـأ  سرگشاده به دکتر کریم سـنجابی جهـ  
تقاضاي متعددي را از جهت حضور فعال سازمان مجاهدین خلـق و  

قرنـی   لشـکر سرفدایی طرح نمود در پی ایـن اقـدامات   هاي  چریک
  اي با عنوان ستاد کل ارتش ملی اسالمی اعالم کرد. طی اعالمیه

از آنجا که پرسنل مسلمان و متعهد انقالبی و با ایمان ارتـش  «
انقالب اسـالمی ایـران را   هاي  نظري جز به ثمر رسیدن کامل هدف

تواننـد هـر گونـه     گردد که نظامیان می ندارند بدین وسیله اعالم می
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هاي انقالب اسالمی  هبه کمیت خود را مستقیماً نظرات و پیشنهادات
مربوطه تسلیم نمایند تا ایـن نظـرات و پیشـنهادات بـا     هاي  پادگان

بـه   هـا  توجه به اصول انقالب و بررسی و در صورت تصـویب کمیتـه  
  اجرا دراید.

هـا   بدیهی است گردهمایی پرسنل نظامی در خـارج از پادگـان  
هـاي   شـود مخـالف هـدف    که از طرف افراد غیرمسئول عنـوان مـی  

انقالبی ارتش ملی اسالمی ایران است از کلیه پرسنل نظامی متعهد 
به انقالب اسالمی ایران انتظار دارد در ایـن لحظـه حسـاس تـاریخ     
رعایت انضباط انقالبی در تحقق کامل اهداف انقالب اسالمی ایـران  

  »بکوشند.
 در دوم اسفند جمعی از افسران فرمانـدهی لجسـتیکی نیـروي   

هـا   هوایی که از یکه تازي و خودخواهی جمعی از وابستگان به گروه
چپ در نیروي هوایی به ستوه درآمده بودنـد طـی اخطاریـه اعـالم     

  کردند:
هـا   با توجه به اینک کلیـه افـراد نیـروي هـوایی از تمـام رده     «

داران و کارمنـدان در ایـن جنـبش فعاالنـه      افسران همافران درجـه 
سبت دادن این فعالیت به گروه خـاص ایجـاد   اند لذا ن شرکت داشته

سازد الزم به توضیح است  ها را فراهم می دلسردي و تفرقه سایر رده
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که این مردم دالور شرق تهران بودند که بـا از جـان گذشـتگی راه    
  »نیروهاي مزدور کمکی را بستند باعث پیروزي انقالب ما شدند.

ایــن افســران همچنــین در خصــوص گــردآوري افســران      
هـاي انقـالب تـذکراتی     متخصصین به فرمانده کل ارتـش و کمیتـه  

  دادند.
فدایی از برگـزاري تظـاهرات    هايدر این میان سازمان چریکی

خـالف انتظـار،   استقبال عدم سمت  روز پنجشنبه سوم اسفند را به
لغو کرد و خواستار برقراري تجمع در روز جمعه در دانشگاه تهـران  

داران نیـروي هـوایی    شد اما در عین حال جمعی از افسران و درجه
مشاهده شده است که تعدادي از  اخیراًاي اعالم کردند:  طی اعالمیه

ضد انقالب اسالمی خود هاي  افراد شناخته شده براي پیشبرد هدف
تفرقه در میان پرسـنل نیـروي هـوایی ملـی ایـران و دیگـر       موجب 

اند که بـه شـدت    مبارزان ملت شده و اقدام به انتشار اعالمیه نموده
شود ما پرسنل نیروي هـوایی ملـی ایـران... همبسـتگی      تکذیب می

ایم  بارها اعالم داشته (ره)امام خمینیخود را با ملت ایران به رهبري 
ـ  و بار دیگر اعالم می هـایی کـه بـراي     م و مفـاد کلیـه اعالمیـه   داری

تکـذیب   قویـاً شـود   افـراد منتشـر مـی   افکنی از طرف اینگونه  تفرقه
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شرکت در هرگونه راهپیمـایی را کـه توسـط کمیتـه      ضمناًشود  می
  1کنیم. انقالب اسالمی اعالم نشده باشد را تحریم می

  درخواست سازمان مجاهدین خلق براي انحالل ارتش
ــی در ســازماندهی گیــري مجــدد  شــکل ارتــش و جــدیت قرن

ساختارهاي نیروهاي نظـامی تحـت فرمـان رهبـري حضـرت امـام       
مسلح امیدوار به قبضه و تصـاحب انقـالب را بـیش از    هاي  گروهک

پیش نگران کرد. به همین خاطر سازمان مجاهدین خلق بـه بهانـه   
 کـه  اش به نام سرگرد علی محبـی  یکی از اعضاي نظامیبزرگداشت 

وي را پیشتاز همه افسـران و   شبی با نیروهاي مبارز 1354در سال 
نامیـد اعـالم کـرد. اینـک      سربازان در مبارزه بـا رژیـم پهلـوي مـی    

استبداد رخت بربست اما تا انحالل ارتش ضد خلقی و برپایی ارتش 
مردمی این پیروزي از شکست محفوظ نیست زیرا چنانکه بـرادران  

رتش سیستمی ضـد خلقـی و   دانند سیستم حاکم بر این ا ارتش می
در جهت حفظ منافع امپریالیسم است و این است که برادران آگـاه  
ارتشی این روزها با اعتراضات مـداوم خودخواهـان برپـایی ارتشـی     
مردمی هستند که از ارتشیان و نیروهاي مبارز از مردم جان بر کف 
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تشکیل شود فرمانـدهان آنهـا نـه از طریـق انتصـاب بلکـه بوسـیله        
  1بات باید برگزیده شوند.انتخا

  خواهان مخالف قدرت
سـازمان یافتـه سـرهنگ نصـراهللا     هـاي   در کنار موج مخالفـت 

هاي نظـامی   توکلی که در روزهاي اول انقالب نام او به خاطر توصیه
افتـاده بـود بـه امیـد رسـیدن بـه       هـا   و امنیتی انقالب بر سر زبـان 

   فرماندهی ارتش در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت:
سـال از   25قرنـی   لشـکر سردر هر صورت با توجه به این که «

چنان کـه بایـد و شـاید درك     ارتش ایران دور بوده و مسایل را آن
گذشته دگرگون شده و صدها هاي  کند آموزش ارتش طی سال نمی

کـنم   اند کـه فکـر مـی    سرهنگ ارتش به امیري و فرماندهی رسیده
قرنی با آنها بیگانه باشد وي سپس نیت واقعی خود را ابراز  لشکرسر

  داشت.
مایل بودم فرماندهی ستاد ارتش را به عهده بگیـرم   من شخصاً

  »کنم. اما اگر فرماندهی نیروي زمینی را هم بدهند قبول می
بسـنده نکـرد بلکـه بـه      مقـدار اما سرهنگ تـوکلی بـه همـین    

اي  آوري امضاء علیه قرنی پرداخـت وي در نامـه   پراکنی و جمع نامه
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که روزنامه آیندگان به تـاریخ اول اسـفند منتشـر شـد بـه تمرکـز       
اختیارات قرنی به شدت اعتراض کرد سرهنگ توکلی که بـه خـاطر   
ندانشتن اختیارات الزم براي بازسـازي ارتـش ایـران و بـه عبـارتی      

کلیدي ریاست ستاد ارتش، استعفا داده بود از وجود یک  مسئولیت
قرنـی   لشکرسرجناح انقالبی نظامی در ارتش سخن گفت که وي و 

انـد و   اهللا ممتاز فرمانده کل ژاندارمري عضو آن بوده و سرهنگ عزت
 ،آهنچـی  از اعضاي دیگر این گروه سرهنگ فشارکی، قهاري محمد 

زاده و  رحـیم  ،ناصـر فربـد   ،نـژاد  حمیـد ایـران   ،زرکش ،قاسم فرضی
  نژاد نام برد. فریدون ایران

اي را  قرنی وجود چنین نامه لشکرسراما سرگرد زمانی آجودان 
تکذیب کرد و اعالم کرد هیچ کدام از امضاکنندگان دیگر بـا قرنـی   

کنند. وي همچنین وجود یک جناح انقالبی با عنوان فـوق   کار نمی
  را نیز تکذیب کرد.

افکنانـه آن   آیندگان که مواضع ضد انقالبی و تفرقـه   اما روزنامه
اي اصرار داشـت متـذکر شـد کـه      مشخص بود بر وجود چنین نامه

اعضاء جناح اصرار داشتند که در کلیه انتصـابات ارتـش و مقامـات    
حساس باید طرف مشورت استصوابی قرار گیرند و انتصابات باید به 

  تصویب آنان برسد.
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از همـه اینهـا سیاسـتمدار تـازه ایـران رسـیده دکتـر        تر  جالب
سیدعلی شایگان بـود کـه بـا فریـدون گیالنـی خبرنگـار چپگـراي        

کـرد. پرسـش خبرنگـار و پاسـخ دکتـر       روزنامه کیهان مصاحبه می
به ایران آمده و سوداي ریاست جمهـوري   آمریکاشایگان که تازه از 

  مردم ایران در سر دارد.
  پرسد: خبرنگار چنین می

هاي   کشد به ارتش مردم کش، تیرهایی که از تفنگ حرف می«
خواهان نشست... اینکه تجدید حیات  مزدوران ارتش بر سینه آزادي

تواند در آینده خطري براي حکومت و نیروهـاي   ارتشی متالشی می
  »مترقی باشد.

ساله  76گوید: مبارز  خبرنگار کیهان در مدح پاسخ شایگان می
  گوید: مترقی ایران میاندیش و  اما جوان

 متفرق کردن ارتش فعلی از وظایف هـر دولتـی اسـت اتفاقـاً    «
اطالع پیدا کردم که گارد ملی تشکیل شده که معنایش باید همین 
باشد یعنی که مردم آزادي طلب را به جاي قشون ضد خلقـی قـرار   
بدهند من معتقدم هـر دولتـی بخواهـد پیشـرفت کنـد بایـد ایـن        

  بزند.هم ه تشکیالت را ب



  

 290  

  هشدار مجدد مجاهدین خلق
تالش مجاهدین خلق به رهبري مسعود رجـوي بـراي انحـالل    

گـذاران   ارتش اوج گرفت مسعود رجـوي بـه عنـوان یکـی از بنیـان     
سازمان مجاهدین خلـق در دانشـگاه تهـران برگـزار شـده بـود. بـا        

تـرین   انحالل ارتش اعالم کرد کـه انحـالل ارتـش مهـم    درخواست 
ست به اعتقاد ما در قدم اول بـا انحـالل و تجدیـد    ا کنونی ما مسأله

  رتش بایستی شروع بشود...اسازمان 
آقاي بازرگان مبادا در این مسئولیت کوتاهی کنید و اال صـاف  

ارتش امروز حل نشود فردا شما  مسألهو پوست کنده باید گفت اگر 
به عنوان رئیس دولت مسئول تمام کشتارهایی هستید کـه از ایـن   

رم اتفاق خواهد افتاد. اگر ترکیب ارتـش در سـازمان نظـام    پس الج
تـوان دم از   اش دست نخورده باقی بماند دیگر چگونه مـی  فرماندهی

  1استمرار انقالب زد؟ آن هم به نام اسالم.
ــتم اســفند در اجت  ــق در روز هف ــه در مــمجاهــدین خل اعی ک

 پاسداشـت دانشگاه تربیت معلم سـازمان دادنـد بـاز هـم بـه بهانـه       
 .گرفتند یانحالل را پ مسألهآشکار  کامالًگرد علی محبی به طور سر
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برجسته این سـازمان بـر لـزوم انحـالل      مهدي تقوایی که از اعضاي
  1ارتش ضد خلقی تأکید کرد.

  اجتماع در دانشگاه صنعتی تهران
تري تداوم یافت  رحمانه قرنی به طرز بی لشکرسرمخالفت علیه 

در دانشگاه صنعتی تهران اجتماعی برگزار شد که در ایـن اجتمـاع   
و مشکالت ادعایی نظامیان پرداخته شـد جالـب   ها  فقط به خواست

اینکه روزنامه کیهان در ابتداي این گزارش مطالب مطروحه دربـاره  
  انده شد:قرنی را آورده است که در این اجتماع خو لشکرسر

جع بـه  اي را در مقاله 1332مرداد  31در روزنامه کیهان مورخ 
علیه مصدق نوشته شد مطلبی راجـع   1332کودتاي ارتش در سال 

  به سرهنگ قرنی به این شرح آمده است:
روز پنجشنبه یـک گروهـان سـرباز بـه میـدان       15/10ساعت 

ارد رد شده و سرهنگ قرنی نیز بالفاصـله و اشهرداري (شهر رشت) و
هـزار   6و سالم نواخته شد سرهنگ قرنی طی نطقـی گفـت تـاریخ    

انه تأسـف دهد ملت ایران شاه دوسـت اسـت و م   ساله ایران نشان می
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وطن و اخاللگر روز قبل مجسمه شاه محبوب ما را خراب  اي بی عده
  1بریم. اند که اینک براي تعمیر به سربازخانه می کرده

در مطبوعات پرواضح است که گزارش فوق با تبلیغات گسترده 
بـدون توجـه بـه     مسـأله بـر ایـن   هـا   گیري شد و اصرار گروهک پی

رژیـم پهلـوي و مراقبـت    هاي  سالیان طوالنی زندانی قرنی در زندان
  از بدیهیات بوده است.ها  شدید وي که در نزد رهبران این گروهک

هاي مجاهدین خلـق و   اهاهللا طالقانی با دیدگ مخالفت آیت
  فدائیان خلق

اهللا سیدمحمود طالقانی در میان موج هجوم بـه ارتـش در    آیت
 سؤالمصاحبه با خبرنگاران الوطن العربی و جمله پر او در پاسخ به 

کید کرد. ر اصالح آن تألزوم ایجاد ارتش ملی از ارتش دفاع کرد و ب
  جالب توجه است. سؤال

  کنید؟ کید میدر تأبر لزوم ایجاد ارتش ملی چق
آیا در شرایطی که بر یک ارتش با فرماندهی و شکل قبلی مـار  

  در آستین پروراندن نیست.
  اهللا طالقانی: آیت
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اول اثبات موضوع کنید بعد از چگونگی صـحبت کنیـد ارتـش    
هاي رژیم سابق بـا چنـد    باقی نمانده این ارتش با همه قدرت نمایی

شـوند آن طـور    کسانی منصوب میضربه از درون متالشی شد... اگر 
هـایی   که من با ستاد تماس گرفتم براي این است که بتوانند سالح

شده است حفـظ   تأمیناش با گرفتن لقمه از گلوي ملت  که سرمایه
 رسـت کـه د  وسایل ارتـش ه ترین  ترین و گران کنند در ایران عالی

ي را همین چند روزه نه تنها مقداري سالح را مردم بردند و مقـادیر 
اند. اما از نظر من ارتش احتیاج دارد بـه   خراب کردند و لطماتی زده

دوسـت و ارتـش ثابـت الزم     افراد کارشناس، ملی و با ایمان و وطن
نقـش رهبـري ارتـش را داشـته     واقعاً  است یعنی ارتشی که بتواند 

  1باشد.
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یـرد   ش در قصبه گل 1289اهللا سیدمحمد طالقانی در سال  اهللا سیدمحمود طالقانی: آیت آیت
طالقان متولد گردید. تحصیالت ابتـدایی و متوسـطه خـود را در علـوم مـذهبی و اجتهـاد در       

تنـد.  ش در این مدارس به تحصـیل پرداخ  1317مدارس رضویه و فیضیه قم ادامه دادند و تا 
ش  1318پس از آن در مدرسـه سپهسـاالر بـه تـدریس و تعلـیم علـوم دینـی پرداخـت. در         

نخستین بار مخالفت خود را از رژیم طاغوت در مسأله کشف حجاب اعـالم کـرد و در همـین    
اهللا بروجردي به مصـر و   به پیشنهاد آیت 1330و  31هاي  سال دستگیر و زندانی شد. در سال

آشنا شـود. او کـه وارد فعالیتهـاي سیاسـی      زدیک با مسائل جهان اسالم اردن سفر کرد تا از ن
به علت پنهان کردن نواب صفوي در منزلشان دوباره به حسب افتاد. او در  1334شده بود در 

به حبس افتاد و زندان او در آخرین که ده سـال تعیـین شـد. در     1342و  41و  40سالهاي 
ش دوباره دستگیر و بـه   1350ن آزاد گردید. تا سال عفو شامل حالش شد و از زندا 46سال 
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  آغاز بحران در کردستان
بـین عناصـري در   رایش بـه تجزیـه در   گـ با توجـه بـه سـابقه    

کردستان ایران و اندیشه کردستان بزرگ که ترکیبـی از کردسـتان   
اي  طلب منطقـه  ترکیه و سوریه در بین نیروهاي تجزیه، عراق ،ایران

اي نیـز هـر    هاي فرا منطقـه  منطقه و قدرتهاي  وجود داشت دولت
هـاي   دام به فراخور به تحریک گرایشات گریز از مرکز در سرزمینک

پرداختند گرایش گریز از مرکـز و انتـزاع از    یه خود میکشور همسا
طلـب کردسـتان کـه احـزاب      زیهقدرت مرکزي در بین نیروهاي تج

گرایـی چـون    چـپ هـاي   و همچنین گـروه دمکرات،کومله، دزگاري 
وجود داشـته اسـت ایـن     حزب رنجبران فداییهاي  سازمان چریک

                                                                                           
براي چندمین  1357تا  1354مدت یکسال و نیم به زابل و بافت کرمان تبعید شد و در سال 

ش همزمان بـا قیـام    1357بار به زندان افتاد. او از دوستان نزدیک نواب صفوي بود. در سال 
  مردم از زندان آزاد شد.

به اتفاق مهـدي بازرگـان و یـداهللا سـحابی نهضـت آزادي را       1342 آیت اهللا طالقانی در سال
هاي سیاسی پرداخته است. او پس از عمري فعالیت مذهبی و  تشکیل داده و در آن به فعالیت

سیاسی پس از پیروزي انقالب اسالمی در زمره اعضا مؤثر شوراي انقـالب و مجلـس خبرگـان    
ماز جمعه در تهران به امامتش برگـزار شـد امـا    اولین ن 1358مرداد  5قانون اساسی بود. در 

 19به بستر بیمـاري افتـاد و در بامـداد     1358شهریور  18اجل مهلت زیاد نداد و در شامگاه 
شهریور در بیمارستان شفا یحیائیان در اثر سـکته قلبـی دار فـانی را وداع گفـت. در تشـییع      

  بهشت زهرا به خاك سپرده شد.جنازه او خیل عظیمی از مردم شرك کردند و جنازه او در 
هـاي زیـادي را بـه رشـته تحریـر       اهللا طالقانی در طول حیات خویش آثار و کتاب آیت مرحوم 

  دراورد که مهترین آنها پرتوي از قرآن است.
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ر جریـان بـود   می دالطلبانه در ایامی که انقالب اسـ  گرایشات تجزیه
 انهـدام گیري دولت موقـت و   به شدت تقویت شد و به محض شکل

بـه وجـود   هـا   اولیه قدرت ارتش، این تلقی در بین رهبران این گروه
خواهی  ن بهترین فرصت براي اقدام به سهم خواهی و باجآمد که اآل

جان غربی اسـت. مسـائلی کـه    و در نهایت تجزیه کردستان و آذربای
ه ربـ شمال غربـی ایـران تج  هاي  در استان 1324 - 25هاي  در سال

ــا فرقــه دمکــرات در  آن ســید جعفــر پیشــه شــده بــود و در وري ب
ان و قاضـی محمـد بـا حـزب دمکـرات در کردسـتان علـم        جآذربای

و در این مسیر مورد  1خودمختاري و تشکیل دولت برافراشته بودند
 حمایت جدي دولت اتحاد شوروي و حکومـت ژوزف اسـتالین قـرار   

بـا   یالمللـ  گرفته بودند هر چند اسـتالین در جریـان تعـامالت بـین    
السـلطنه در گـرفتن نفـت     اي با قوام منطقههاي  بستان و بده آمریکا

شمال ایران، متقاعد شـده بـود دسـت از حمایـت ایـن دو جریـان       
اسالمی مردم آذربایجان به هنگام ارتحال  اعتراضبردارد که با موج 

اهللا العظمی سیدابوالحسن اصفهانی نیز همـراه شـد. در نتیجـه     آیت
اي هماهنـگ شـده و    قیام مردم تبریز و آذربایجان با شرایط منطقه

سـران فرقـه    از آذربایجان و کردستان به کشور بازگشتند و جمعـی 

                                                
 تفرشیان ابوالحسن قیام افسران خراسان صص متعدد .1
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قاضی محمـد   -به شوروي پناهنده شدند ولی سران حزب دمکرات 
  1در مهاباد به دار آویخته شدند. 1325در شهریور  -و سیف قاضی 

در ایـران ایـن بـار نیـز     اسـالمی  گیري تحوالت انقالب  با شکل
به فکر تجزیه ایـن بخـش بسـیار     مجدداًاي  احزاب چپگراي منطقه

رژیـم  و  آمریکا ،مهم ایران افتادند و دراین میان دولت عراق، ترکیه
کردند کـه البتـه قـدم اول     آنان پشتیبانی جدي می از صهیونیستی

آن کـه  تـر   بـوده اسـت و جالـب   هـا   آنان در تصرف و تخلیه پادگان
 لشـکر سرمسئوالن دولت موقت از فهم این واقعیت عاجز بودند ولی 

قرنی با سـرعت و دقـت عمـق بحـران را درك کـرد و در برابـر آن       
در هـا   سریعاً موضع گرفت و به هیچ قیمتی حاضر نشـد تـا پادگـان   

  تسلیم شوند.ها  برابر این گروه
و در عـین حـال تجربـه طـوالنی در      کاراکتر اطالعاتیداشتن 

هـاي   و همچنین همنشینی و تماس با گروهـک ها  مبارزات و زندان
بصیرت و هوشمندي سیاسی باالیی را به قرنی بخشیده بود مختلف 

در  عمـالً طلبـی   چرا که قرنی اعتقاد داشت هرگونه آشوب و تجزیـه 
  مسیر شکست انقالب است.

                                                
 احسانی علی اصغر قیام افسران خراسان صص متعدد .1
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  تصرف پادگان مهاباد
طلـب مطـرح شـد     اي که در سطح نیروهاي تجزیه اولین چهره

کـه در اولـین اقـدام در دوم اسـفند      1شیخ عزالـدین حسـینی بـود   
یعنی ده روز بعد از پیروزي انقالب اسالمی دست به تصـرف   1357

پادگان مهاباد زده و پادگان را خلع سالح کردند و فرمانـده پادگـان   
اي شد  اوضاع و بحران به گونه 2سرهنگ پزشکپور را دستگیر کردند

را بـه  که دولـت موقـت ناچـار شـد داریـوش فروهـر وزیـر مشـاور         
کردستان اعزام نماید و با آنان مـذاکره نمایـد کـه ایـن نماینـدگان      

کنند اما خواهان حـق   اطاعت می (ره)امام خمینیاعالم کردند که از 
تعیین سرنوشت در چارچوب کشور ایران هستند لذا اعـالم کردنـد   

خواهان حق تعیین سرنوشت خـود در چـارچوب   که خلق کرد تنها 
طلبـی را بـه کلـی تکـذیب      ونه اتهام تجزیهکشور ایران است و هرگ

  کند. می
از رهبران حزب دمکـرات   دیگر دکتر عبدالرحمن قاسملو یکی

کردستان در تماس با کیهان گفت: وجود رادیـویی بـه نـام صـداي     
امـام  هـاي   آزاد کردستان وجـود نـدارد و فقـط رادیـو مهابـاد پیـام      

                                                
 4ص  1357سفند ا 3کیهان  .1
 5ص  1357اسفند  5کیهان  .2
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 1کند. خش میو شوراي انقالب کردستان را براي مردم پ (ره)خمینی
اما این ادعاهاي شوراي انقالب مهابـاد بـه رهبـري شـیخ عزالـدین      

بـرخالف  حسینی و قاسـملو مـدت زمـان زیـادي طـول نکشـید و       
روهـر بـه شـوراي انقـالب     فموقـت و داریـوش   امتیازاتی که دولـت  

طلبی کمک کـرده   به تقویت جریان تجزیه عمالً کردستان دادند که
اش بـراي   ي (که موضوع جاسوسیمکرمد بود پنج روز بعد دکتر مح

هـاي  نافشا شد) گفت باید در چارچوب انجمها  بعد از سالها  روس
شـان داد   ایالتی و والیتی به کردها اختیارات بیشـتري در سـرزمین  

هـاي   ولی به هیچ وجه به صالح مردم کردستان نیست تـا خواسـت  
ایـران حاضـرند بـه کردسـتان     خود را مسلحانه مطرح کنند مـردم  

پرستی مد شده اسـت همچنانکـه    کمک کنند ولی این روزها اسلحه
  پرستی مد بوده است. پرستی و شاه پول

طلبـان   تجزیه«بندي در مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد:  اما نقش
شان خیلی کم است و بـه زودي سـر    نوکران استعمار هستند و عده

  2»کنند. اندازند و فرار می می خجالت به زیر
کردهاي ارومیه اعالم کرد کـه تیمسـار    نانجم دیگراز طرفی  

صیادیان رئیس ساواك آذربایجان غربی بـه همـراه امیـر عشـایري     
                                                

 4ص  57کیهان دوم اسفند  .1
 8اسفند ص  8کیهان  .2
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ــراي      ــی را ب ــا گروه ــد ت ــدد بودن ــهر درص ــابق پیرانش ــده س نماین
  طلبی مناطق کردنشین سازماندهی نمایند. تجزیه

ا کردهاي عـراق بـود   صیادیان که نماینده و رابط شاه ب تیمسار
سیلو ارومیه دستگیر شد که مبـالغ هنگفتـی پـول،     تاي قرهدر روس

اي  ا اجیر کـردن عـده  لیون تومان (آن زمان) درصدد بود بهشتاد می
  مانع تفاهم میان خلق کرد و دولت مرکزي شود.  

هـایی از ایـن    نماینده این انجمن همچنین اعالم کـرد توطئـه  
و قبیل در منطقه هسـت ولـی در میـان خلـق کـرد زمینـه نـدارد        

خطـر افتـاده اسـت     درنها در منطقه آ واقعها که  فئودالگروهی از 
  1زنند. طلبی را دامن می شایعه تجزیه

زاده  زاده مشـهور بـه عالمـه مفتـی     در عین حال احمـد مفتـی  
کردها فقـط خواهـان   «طلبی کردها را رد کرد و گفت:  شایعه تجزیه

  2»هستند.احیاء فرهنگ ملی و قومی خود 

                                                
 1357اسفند  8همان مأخذ  .1
) ش در سنندج چشم به 1314ش (به نقلی دیگر  1311زاده در زمستان  عالمه احمد مفتی .2

جهان گشود. پدرش مالمحمود مفتی، مفتی اعظم کردستان، مقدمات علوم اسالمی را در اوان 
زاده براي ادامه تحصیل بـه مـدارس دینـی کردسـتان      کودکی به او آموخت. پس احمد مفتی

نی به سنندج بازگشت و در هیجده سالگی جزء مدرسان دارالعلم آن عراق رفت و بعد از سالیا
سالگی به تهـران آمـده و برنامـه     36سالگی وارد مبارزات سیاسی شد و در  28شهر گردید از 

کردي رادیو ایران را ترتیب داد. پس از مدتی در دانشکده حقوق دانشگاه تهـران بـه تـدریس    
ار برکنـارش نمـود. وي در ادامـه مبـارزات ملـی و      پرداخت اما ساواك کارشکنی کـرد و از کـ  
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  قاسملوعبدالرحمن 
داري در  عبدالرحمن قاسملو که در یک خانواده ثروتمند زمـین 

ارومیه متولد شد. او تحصیالت ابتدایی و متوسـطه را در زادگـاهش   
رشته اقتصـاد   درخواند. سپس براي ادامه تحصیل به پاریس رفت و 

. اما پس از یکسال از آنجا به پـراگ رفـت و تـا    مشغول تحصیل شد
ازگشـت، ادامـه تحصـیل داد. تـا آن موقـع      .م که بـه ایـران ب  1953

 با رابط مأمورقاسملو عضو کمیته احزاب حزب دمکرات کردستان و 
چپـی از ایـران   هـاي   حزب توده بود. دو سال بعد، به علـت فعالیـت  

ش دکتري خود را بـا رسـاله   1344گریخت و به پراگ بازگشت. در 
  کرد. اخذ» کردستان و کردها«در 

                                                                                           
تـا   50زاده از  قلعه محبـوس شـد. مفتـی    دستگیر شد و در زندان قزل 1342مذهبی در سال 

مسأله وحدت مذاهب اسالمی را وجهه نظر قرار داد و اولین مدرسه قرآنی را در سنندج  1354
 60و  1359هاي  وي در سالتأسیس کرد و شعباتی دیگر در شهرهاي کردنشین ایجاد نمود. 

به دلیل همکاري با ضد انقالبیون دستگیر و زندانی شد. اما به دنبال تبري جستن از جریانات 
هاي وابسته آزاد شد. وي از رهبران مذهبی و سیاسی کردستان بـود و بـا عزالـدین     و گروهک

در ارتباط  (ره)مینیها اختالف داشت. وي در جریان انقالب با امام خ حسینی در خیلی از زمینه
ها و ارشادات ایشان برخوردار بود. بعضی او را متهم به همکاري بـا رهبـران    بود و از راهنمائی

اند ولی خودش مدعی بوده است که پس از اولین مالقـات   وابسته به مالمصطفی بارزانی کرده
طفی بـارزانی را  سعی در حل اختالفات بین جالل طالبانی و فرزندان مالمص (ره)با امام خمینی

در بیمارستان  1371شنبه بیستم بهمن  زاده در روز سه داشته است. باألخره عالمه احمد مفتی
آسیا درگذشت و جنازه اش به سنندج انتقال یافت و در تپه شیخ محمدباقر سنندج به خـاك  

 سپرده شد.
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خـود در  هـاي   شـد و بـه فعالیـت    مـدرس دانشـگاه   پی آندر 
قاسـملو  حمایت از حزب توده و حزب دمکرات کردستان ادامه داد. 

االصل بود و در پرورشگاه تربیت یافته بود  با یک دختري که یهودي
ش بعد از تشکیل حـزب، قاسـملو بـه ایـران      1337ازدواج کرد. در 

ش در پی دستگیري عناصر فعال حزب توسـط   1338بازگشت. در 
اك او نیز به همراه برادرش اسـماعیل بازداشـت و روانـه زنـدان     ساو

سازي تبریز به کـار   شود و در ماشین آزاد می گردید. با سپردن تعهد 
شود. او مدتی را در عراق زندگی کرده و به دنبال کسب  مشغول می

  اطالعات از کردهاي بغداد بوده است.
ـ     1978تا سال  اریس م به تدریس تمـدن و زبـان کـردي در پ

جهــت رهبــري و احیــاي حــزب  1978مشــغول بــود. در دســامبر 
دمکرات کردستان به ایران مراجعت نمـود و بعـدها بـه دبیـر کلـی      

امـام  حزب دمکرات کردستان انتخاب شد. او در جریان انقـالب بـا   
مالقات کرد و اوضاع کردستان را تشـریح کـرد. قاسـملو     (ره)خمینی

به ضدیت با جمهوري اسالمی پرداخت و به حمالت بـه مراکـز    بعداً
  مختلف اقدام کرد.  

هاي در اختیار خـود بـه مبـارزه مسـلحانه بـا دولـت        او با گروه
  پرداخت تا خودمختاري و استقالل کردستان را بدست آورد.
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ــال   ــاجراي س ــس از م ــازمان   1360پ ــدن س ــی ش و زیرزمین
سـازمان مجاهـدین خلـق    عبـدالرحمن قاسـملو بـا    مجاهدین خلق 

جمهوري اسالمی با عنـوان شـوراي ملـی     ایران؛ گروه عمده مخالف
جانشـین را  را تشکیل دادند تا هسته مرکـزي یـک دولـت     مقاومت

تشکیل دهند. وي معتقد بود که جبهـه دمکراتیـک بـراي حصـول     
را دنبال خواهد کرد. قاسـملو در اسـفند   ناسیونالیستی اهداف اصلی 

صدام حسـین پرداخـت و بـراي     دولت عراق وبا به همکاري  1359
تحت رهبري خود قبول کـرد کـه بـا صـدام      ياسلحه نیروها تأمین

  حسین علیه جمهوري اسالمی وارد مبارزه شود.
بـراي برانـدازي    هـاي ضـدانقالبی، کـه    باند قاسملو با گروهـک 

هـاي   کننـد و توسـط مهـره    جمهوري اسـالمی ایـران فعالیـت مـی    
چون شاپور بختیار و ارتشبد غالمعلی اویسـی  سرشناس امپریالیسم 

شوند، رابطه نزدیک و همکاري گسـترده دارد. همکـاري    رهبري می
تاي همین اهداف بوده سرااو با عوامل کودتاي نوژه و بختیار نیز در 

  است.
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  تر شدن اوضاع کردستان بحرانی
در جمعیت دفـاع از آزادي  تأسیس در سنندج جمعیت جدیدال

ــه   ــل مالحظ ــروه قاب ــه گ ــالب ک ــود در   و انق ــرده ب ــیج ک اي را بس
ها اعالم شد که جمعیت از اقداماتی که به وسیله سـازمان   سخنرانی

و بقایـاي سـاواك بـه منظـور     » میـت «سیا و سازمان امنیت ترکیه 
آورد  پراکندن تخم تجزیه و ایجاد آشوب در کردستان به عمـل مـی  

اعـالم کـرد کـه اکـراد      ضـمناً ) 57انی کرد. (کیهان اسفند ابراز نگر
  امل اجرایی این سیاست هستند.انی عبارز وابسته به
نیـز سـه نفـر بـه اتهـام تبلیـغ بـراي        در شـهر سـنندج    ضمناً

طلبی بازداشت شدند از طرف دیگر سـخنگوي دولـت عبـاس     تجزیه
ذکر امیرانتظام شایعه اعالم استقالل کردستان را رد کـرد ولـی متـ   

انـد   طالبانی مالتی را به مناطق مرزي داشته جاللشد که نیروهاي 
استقالل کردسـتان را نخواهـد    مسألهولی دولت ایران به هیچ روي 

و ایران با کمال قـدرت در برابـر چنـین اتفاقـاتی خواهـد       1پذیرفت
ایستاد. بحران کردستان انـدك انـدك پـا بـه عرصـه جـدي شـدن        

ــی ــده  م ــذارد. ع ــرح  اي  گ ــا ط ــرد و   ب ــق ک ــت خل ــعار مظلومی ش
و مراکز نظـامی اقـدام   ها  انگهاي متعدد به هجوم به پاد درخواست

                                                
 2ص  57همان مأخذ اول اسفند  .1
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کردند از طرفی مسئوالن دولتی دولت موقت که بـه منطقـه اعـزام    
ـ   می وعی مشـکل را  شدند به علت ماهیت مشکوکشان هر کدام بـه ن
قرنـی بـراي جلـوگیري از     لشـکر سرتـالش   افزودنـد و بـرخالف   می

کردستان سه پادگان عمده آذربایجان غربـی در  هاي  سقوط پادگان
شهرهاي مهاباد پسوه و پیرانشـهر بـه دسـت افـراد مسـلح کـرد را       

  تصرف کردند.

  اعطاي خودمختاري وظیفه دولت است
عبــدالرحمن قاسـملو دبیـر کـل حــزب    هـا   پـس از تصـرف پادگـان   

خلـق کردسـتان سـالیان دراز    « :دمکرات کردستان طلبکارانه اعالم کـرد 
است که زیر ستم ملی قـرار دارد و در واقـع رفـع سـتم ملـی کـه ابعـاد        
اجتماعی و فرهنگـی و اقتصـادي دارد یکـی از وظـایف دولـت بازرگـان       

  »است.
 تـأمین قاسملو ضمن درخواست خودمختاري وظیفه دولـت را  

اقتصاد و مسایل دفاع کشوري دانسته ولی بقیه مسایل را داخلـی و  
ارتـش را دولـت    مسـأله کنـد و    مـی  در منطقه خودمختاري معرفی

مرکزي اداره کند ولی نیروي شهربانی و ژانـدارمري توسـط دولـت    
ت سـملو دربـاره نتیجـه مـذاکرات بـا هیـأ      خودمختار اداره شـود. قا 

اعزامی دولت گفت: ما به هیات گفتیم باید اعتماد مردم را جلـب و  
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واقعـی  هاي گذشته اجتناب شود و دولت باید با نماینـدگان   از شیوه
خلق کرد وارد مذاکره شود نه آنهایی که در گذشته بـه شـاه تملـق    

رونـد مـا بـه صـراحت      گفتند و امـروز بـه دستبوسـی امـام مـی      می
طلبی در منطقه وجود ندارد باید ذهـن   گوییم هیچ نیروي تجزیه می

  1روشن کرد.ها  خودمختاري خلق مسألهمردم را درباره 
نظامی هاي  خیر در پادگانرهبر حزب دمکرات پیرامون وقایع ا

وسـیله  بـه  حلدیان پیرانشهر به کردستان گفت پادگان پسوه مهاباد 
داران و انقالبیـون   از سـربازان و افسـران و درجـه   مشـترکی  کمیته 

شود ولی پادگان سردشت هنوز تصفیه نشده است و  مسلح اداره می
همانطور که قاسملو اعالم کرد داریوش فروهر وزیر کـار نیـز بـا وي    

آوا شده اعالم کرد که، در گفتگوهاي خـود بـا    هماهنگ و هم کامالً
ت کـه خودمختـاري مـورد    مردم کردستان به این نتیجه رسیده اس

مجموعه اختیارات، امکانات و آزادیهایی اسـت کـه    بر نظر آنها ناظر
ربطـی بـا    مسـأله ها و والیات ایـران داد و ایـن    توان به آن ایالت می

  2طلبی ندارد. تجزیه
طلبـی   بـا جریـان تجزیـه    دیرسـ به نظر مـی داریوش فروهر که 

انقالبی قرار گرفت مورد اعتراض یکی از افسران  نمایند همراهی می
                                                

 3اسفند ص  10. کیهان 1
 3د ص اسفن 10کیهان  .2
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ن به او سیلی زد که افسر مزبور خودکشـی  اگدکه فروهر در جمع پا
آمیز فروهر به عنـوان نماینـده    کرد. این اقدامات مشکوك و تحریک

دولت موقت دامنـه بحـران را گسـترش داد چـرا کـه در تظـاهرات       
در بانه، عزالدین حسینی بـه عنـوان تنهـا    طرفداران حزب دمکرات 

احمــد  کــرد معرفــی شــد و دربــاره رهبــري عالمــه نماینــده خلــق
زاده شدیداً اعالم محکومیت شـد و در عـین حـال از سـازمان      مفتی

تـر آن   تجلیل شد و جالـب  خلق قویاً فدایی و مجاهدینهاي  چریک
ایران از جالل طالبانی و اکراد بـارزانی  هاي  لغو حمایتکه خواستار 

در ادامه ایـن تعلـل و همراهـی نماینـدگان دولـت موقـت،        1شدند.
و یافت و سالح بـین نیروهـاي عـادي     بحران همچنان گسترش می

  شود. توزیع می عناصر مرتبط با حزب دموکرات

  طلب تجزیه سرکردگان
طلبی در کردستان دو چهره مهم و اصـلی   رهبران اصلی تجزیه

ند که شیخ عزالـدین  و مارکسیستی بودو داراي گرایشات چپگرایانه 
توانست در  آن که وي می خاصهترین آنها بود  حسینی یکی از اصلی

  پس نقاب روحانیت و امام پنهان شود.

                                                
 1357اسفند  8کیهان دوشنبه  .1
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شیخ عزالدین حسینی روحانی که مالي ده بوده است ولی بـه  
سیاسی به شهر آمده در مهاباد ساکن شده اسـت  هاي  سبب فعالیت

آن شهر انتخاب گردیـده   و از سوي روحانیون، به عنوان امام جمعه
  است.

یا انجمن کردستان بود » کومله ژیانه وي کورد«وي از اعضاي 
ش بـه اوج   1331ش آغـاز کـرد و در    1329که مبارزات خود را از 

رساند. شواهد و اسنادي در دست است که وي با سـاواك همکـاري   
کـه بـراي    روداشته است. اما از سوي دیگر او خود را مبارزي میانـه 

بـار از طـرف    کند. یـک  تقالل و خودمختاري کردستان تالش میاس
  ساواك دستگیر شد و مدتی را در زندان گذراند.

شیخ عزالدین حسینی به عنوان رهبر مذهبی و سیاسی اکـراد  
تلقی گردیده و مردم کردستان را به مبارزه با دولت مرکزي ترغیب 

به آزادي  نموده و معتقد به خودمختاري کردستان و رسیدن کردها
  ی بود.سراو دمک

وي از نظر اقتصادي معتقد به اقتصاد سوسیالیسـتی بـود و بـر    
این باور بود که اسالم خود به نوعی معتقد به اقتصادي سوسیالیسم 

  است.
پس از انقالب اسالمی امام جمعه مهاباد شـد ریاسـت شـوراي    
 انقالب مهاباد را نیز بر عهده داشت. نیروهـاي درگیـر در کردسـتان   



  

 308  

ئت نمایندگان خلق کردهاي عزالدین حسینی را به سمت رئیس هی
طلب در مذاکره بـا دولـت مرکـزي انتخـاب کردنـد و حـزب        تجزیه

  دمکرات نیز وي را به عنوان سخنگوي هیئت معرفی کرد.
ریختنـد و  هـا   مردم قم بـه خیابـان   1358خرداد  31تا  21از 

ا کـه او در  خواستار محاکمه عزالدین حسینی و قاسملو شـدند چـر  
رفراندومی که براي حکومت جمهوري اسالمی برگزار شـد شـرکت   

گفت که من اکنون حکومت جمهوري اسالمی را صـالح   نکرد و می
دانم و معتقدم که در آینـده بـا مشـکالتی روبـرو خواهـد شـد.        نمی

ن از دولت ماده ارائه کرد و بر طبق آ 8ی در عزالدین حسینی طرح
اري کردستان را به رسمیت بشناسـد.  مرکزي خواست که خود مخت

گرایشــات و سیاسـی عزالــدین حســینی   ایـن درخواســت وضــعیت 
  تر کرد. ضدانقالبی او را وخیم

ــده 1360در اســفند  ــدین حســینی نماین ــه فرانســه  عزال اي ب
فرستاد تا همبستگی خود را با شوراي مقاومت پاریس اعـالم کنـد.   

حـزب  «و » کوملـه «سران کودتاي نوژه از طریق بختیـار بـا حـزب    
متعـدد بـا   هاي  تماس گرفتند و بختیار در جریان مالقات» دمکرات
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قاسملو و عزالدین حسینی، موافقت آنها را براي کمـک بـه شـوراي    
  .1ت جلب کردممقاو

حزب دمکرات کردستان اعالم موجودیت و فعالیت علنـی  
  کرد

حزب کـه عبـدالرحمن قاسـملو معرفـی شـده بـود از        دبیرکل
بـه   ش1325اعـالم شـده و بـه سـال     قاضی محمد، رئیس جمهـور  

عنوان رهبر خود یاد کردند و ایجاد جمهـوري دمکراتیـک و اعـالم    
ایـران در چهـارچوب یـک کشـور     هاي  خودمختاري براي همه خلق

  از همه انحالل ارتش بوده است.تر  واحد و مهم
ملو از دولت مرکزي خواست تا از تجدید بناي عبدالرحمن قاس

ســازمان ژانــدارمري و شــهربانی در منطقــه کردســتان بپرهیــزد و  
وظایف آن را بر عهده اهالی کردستان بگذارد و نسبت به ملیتیاریزه 
کردن کردستان هشدار داد. توجه به خودمختاري انحـالل ارتـش و   

ي، در اســتان ایجــاد ارتــش خلقــی و انحــالل شــهربانی و ژانــدارمر
شـدن کردسـتان از ایـران و ایـن چیـز       جـدا  عمالًکردستان یعنی 

وزیـر و احمـد صـدر حـاج      آشکاري بود که مهندس بازرگان نخست

                                                
  زندگی عبدالرحمن قاسملو) – 254تا ص 252عبدالرحمن قاسملو (مطلب ص  1
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جـدي  آن را یر کشور و داریـوش فروهـر وزیـر کـار     سید جوادي وز
تـوجهی   خواهی کمال بـی  هاي افزایش این فزون و به هزینه نگرفتند

هاي دیگري  را داشتند و این در حالی بود که حزب دموکرات تجمع
  طلبانه سازمان دادند. را علیه انقالب در مسیر گرایشات تجزیه

  ها فعالیت گروهک
» سربازان انقالب و رزمندگان کـرد «با تشکیل کمیته مشترك 

بـه   عمـالً پیرانشهر و پاوه در نزدیکی مهابـاد  هاي  اداره امور پادگان
دست افراد مسـلح کـرد کـه خواهـان خودمختـاري در کردسـتان       

  هستند افتاد.
شیخ عزالدین حسینی، امـام جمعـه مهابـاد، بـه عنـوان تنهـا       
مرجع، به نماینـدگی از طـرف کردهـا برگزیـده شـده اسـت تـا در        

ـ   ت بازرگـان بـه   مذاکرات خودمختاري کردستان با فرسـتادگان دول
  بحث بنشیند.

شیخ عزالدین حسینی اعالن کرد: ها اعالم کدند که دایره گروه
اگر پیشنهادهاي دولت موقـت پیرامـون خودمختـاري بـراي ایـن      «

ــود.   ــد ب ــذیرش نخواه ــل پ ــد، قاب ــه نباش ــان » منطق ــا خواه کرده
ــه ــاري منطق ــامل   خودمخت ــران ش ــی ای ــرب و شــمال غرب اي در غ

بی، کردستان، کرمانشـاهان و ایـالم کـه از    آذربایجان غرهاي  استان
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اسـت، در چهـارچوب ایـران آزاد    » سرزمین کردستان«دیدگاه آنها 
  هستند.

، نیـز از  عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردسـتان 
حزب غیاباً بـه اعـدام    سوي رژیم شاه سابق به خاطر فعالیت در این

بـه مهابـاد    سـال فعالیـت مخفیانـه،    25محکوم شده بـود، پـس از   
بازگشته است تا براي خودمختاري کردستان فعالیت کند. از سـوي  

هــاي فــدایی خلــق بــه ســرعت خــود را بــه مهابــاد  دیگــر، چریــک
را  نفـر ساعت پس از ورود به این شهر، چهار هزار  24اند و  رسانیده

در یک اجتماع جمع کردند. شیخ عزالدین حسینی در این اجتمـاع  
هـاي فـدایی خلـق در     نقـش چریـک  «گفـت:  از آنها تجلیل کـرد و  

انقالب ایران سازنده بوده است و بـر انقـالب ایـران اسـت کـه روي      
  »عقاید مذهبی تکیه نکند.

هاي فدایی خلق فعالیت خود را  که چریک این شرایط استدر 
دهند و با اطالعیه و راهپیمایی خواهان انحـالل ارتـش    گسترش می

کننـد   دفاتر حزبی خود را برپا میها  شوند. در تهران و شهرستان می
و جمعیتی معادل یکصد و پنجاه هـزار نفـر در دانشـگاه تهـران در     

دهنـد. در پایـان سـخنرانی     هواي بارانی به سخنان آنها گـوش مـی  
  آن آمده است: 4شود که در ماده  ماده خوانده می 9اي در  قطعنامه
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هـاي   ارتش و دستگاه عریض و طویـل اداري کـه سـتون    - 4«
رونـد، بایـد هـر چـه زودتـر       یم وابسته به امپریالیسم به شمار میرژ

اداري نـوین کـه   هـاي   منحل شـوند و ارتـش نـوین خلـق و ارگـان     
  1»اند به وجود آیند. پاسخگوي شرایط نوین

کننـد و   را پیشنهاد مـی ها  ترین طرح عجیبیکی از  5در ماده 
بر از هم  بر این که در ارتش مقام فرماندهی لغو شود و عالوه مبنی

  اند: نظم در ارتش، نفوذ افکار و عقاید مختلف در ارتش پاشیدگی

                                                
  نویسد:  ؟؟ در این کتاب می36ص  1گام به گام با انقالب ـ اکر خلیلی ج  .1

چپیها و گروهکها در تظاهرات سـنندج کـه گـاهی خودشـان را بیـرون از صـف تظاهرکننـدگان نشـان         
کردند تـا قـدرت خودشـان را آزمـایش کننـد و ایـن سـنجش در         دادند و به اصطالح اندازه نیرو می می

د. هاي اول پیروزي انقالب خـودش را نشـان دا   شهرهایی مثل مهاباد با حمله به پادگان مهاباد در هفته
کردند با شعارهاي عوام فریب مردم را به خودشان جلب کنند و شعارهایی به این مضمون  آنها سعی می

هـا حملـه    بـا چنـین شـعارهایی بـه پادگـان     » ارتش باید از شهرها بیرون برود و در مرزها سکنا بگیرد«
» نان، آزادي، مسکن« کرند و نظر داشتند با به دست آوردن اسلحه به قدرت خود بیافزایند و با شعار می

مردم را دز یر چترهاي احزاب گردهم جمع آوردند و غائله به پا کنند. براي گشودن دفتر حزب دمکرات 
زنند و با توجه به اینکه ساکنین نقده از افراد کـرد و تـرك    در نقده دست به یک تظاهرات مسلحانه می

نه درگیـري ایجـاد خواهـد شـد.     شـوند و مسـلماً در یـک تظـاهرات مسـلحا      شیعه و سنی تشـکیل مـی  
کنند و  اند. بنابراین درگیري ایجاد می هاي شیعه کردهاي سنی را کشته کنند که ترك پراکنی می شایعه

شوند از طرفی دیوار بلندي از اختالف بین شیعه ترك و سنی کرد ایجاد  منجر به کشتن چندین تن می
فرسـتد کـه    گان آقاي فروهر را بـه مهابـاد مـی   کنند. در چنین شرایطی براي حل اختالف دولت بازر می

شـود بـه    دهد و یک سرهنگ که مانع این کار می ایشان اکثر افسرهاي پادگان را تحویل مردم بومی می
آن سرهنگ از شدت ناراحتی ». ات را بکن این دو تا قپه صاحب مرده«گوید:  کند و می ایشان توهین می

خواهیم چه کنیم؟ اینجـا بایـد دانشـگاه درسـت      ما پادگان میکشد. تز فروهر این بود که  خودش را می
 کنیم. * با استفاده از نوار سخنرانی برادر رضایی سرپرست فرهنگ و آموزش سنندج 
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ارتش خلق باید با شـرکت همـه کسـانی کـه فعاالنـه در       - 5«
انقالب شرکت داشتند و داراي تجربیـات انقالبـی هسـتند تشـکیل     

  »شود.
دوشنبه دوازدهم اسفند ماه هزاران نفـر از کردهـاي ارومیـه و    

جمعیـت دفـاع از   « امضـاي ادعـایی  توابع سقز و روستاهاي اطراف، 
، مریـوان،  نهدر سنندج و اهالی شهرهاي بوکان، با» آزادي و انقالب
آبـاد لرســتان و ایـالم پشــتیبانی خـود را از مالشــیخ     مهابـاد، خــرم 

هبی کردهاي ایـران اعـالم کردنـد.    عزالدین حسینی رهبر ملی، مذ
اي کـه   ماده 8شیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد در قطعنامه 

هیأت اعزامی دولت تسلیم شد به عنوان تنها نماینده خلـق کـرد   به 
کننـدگان بـا هیـأت اعزامـی      در حال حاضر معرفـی شـد و مـذاکره   

 ردي کـه بـا دولـت مـذاکره    ت کُأصالحیت او را براي ریاست هر هی
خبرنگـاران خـارجی بـه خـاطر      تـرین   اند. که مهـم  کردهیید أکند ت

انـد. هـزاران نفـر از اهـالی      مسائل کردسـتان بـا او مصـاحبه کـرده    
ي ایـران  زشهرهاي مختلف کردستان به بمباران یـک روسـتاي مـر   

اعتراض کردند و این عمـل هواپیماهـاي عـراق را عمـدي و بـراي      
  دند.تر کردن اوضاع کردستان تلقی کر وخیم

 ر مسلح شدن بیشـتر تحریـک  یدر مسرا ها بسیاري  این تجمع
بـه پادگـان   هـا   د روز بعد ایـن گـروه  سبب نبود در چن کرد و بی می
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هـر یـک از حمـالت جمـع بسـیاري از       درلدیان حمله کردنـد و  ج
رسـیدند و در بیسـت و سـوم     نیروهاي حامی انقالب به شهادت می

اسفند ماه مطبوعات از اوضاع کردستان گزارش دادند که افراد ضـد  
  انقالب به پادگان جلدیان حمله کردند:

نفر از افراد مسلح مناطق مهاباد و نقـده بـه    500دیشب حدود 
داران و افســران   دنـد. ســربازان، درجــه پادگـان جلــدیان حملــه کر 

بـه تیرانـدازي متقابـل    هـا   مستقر در پادگان با خاموش کردن چراغ
صبح امروز ادامه داشت پادگـان   4ها تا ساعت  پرداختند. تیراندازي

جلدیان به وسیله افراد مسـلح کـرد و نظامیـان انقالبـی محافظـت      
  1شود. می

ــتا   ــوکرات کردس ــزي حــزب دم ــه مرک ــک عضــو کمیت ن در ی
انـد کـه در پـی     وجود آوردهه گفتگویی گفت: کسانی این ماجرا را ب

باشـند. حملـه بـه     بدست آوردن اسلحه و ماجراجویی در منطقه می
امــام ایــن پادگــان در حــالی صــورت گرفــت کــه هیــأتی از ســوي 

براي مذاکره با شیخ عزالدین حسینی وارد مهابـاد شـده    (ره)خمینی
  است.

                                                
 2ـ اسفند ص  23کیهان  .1
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ربـاره حملـه بـه پادگـان جلـدیان داده      هایی که د اما با گزارش
هـا همچنـان ادامـه دارد.     کرد که درگیري می نآایت از کشد ح می

گان جلدیان دهاي پریشب بیش از پنج ساعت در پا درباره تیراندازي
هاي ضد و نقیضی به تهران رسید. ازیـک   ادامه داشت امروز، گزارش

سو شیخ عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد و در تمـاس تلفنـی بـا    
و از سـوي دیگـر    پادگـان را تکـذیب کـرد   کیهان، شایعه حمله بـه  

ضـمن  االسالم حاج شیخ حسین نبوي نماینده اعزامی از قـم   حجت
اجـی  یید حمله به پادگان، رهبري مهاجمان را به یک سرگرد اخرتأ

س تلفنی با کیهـان اعـالم   انسبت داد. شیخ عزالدین حسینی در تم
کردها با  داشت: پخش این شایعات کار عواملی است که مانع تفاهم 

شوند. در چند روز گذشته شایعه کرده بودنـد کـه    دولت مرکزي می
شـود. بـه همـین     هاي پادگان جلدیان و سردشت تخلیه مـی  اسلحه

رف این پادگـان رفتنـد تـا از صـحت و     جهت گروهی از مهاباد به ط
اي بـه   سقم این شایعه اطالع پیدا کنند. ولی به محـض اینکـه عـده   

پادگان نزدیک شدند بعضی از عناصر مرتجع و ضد انقالبی به طرف 
 (ره)امام خمینیتی از طرف تیراندازي کردند. در حال حاضر هیأآنها 

ـ    سر میه در منطقه ب ا ایـن هیـات   بردند که من تاکنون چنـد بـار ب
هاي خلق کـرد   ام و اعضاي هیات را در جریان خواسته مذاکره کرده

  ت را ام. ریاســت ایــن هیــأ اســت قــرار داده کــه مشــروع و اســالمی
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اهللا قاضی به عهده دارند و تاکنون با قشرهاي مختلف مـردم در   آیت
  اند. هایشان تماس گرفته مورد خواسته

فتگـو بـا خبرنگـار    االسالم حاج شیخ حسین نبـوي در گ  حجت
کیهان در ارومیه گفت: در جریان حمله به پادگان جلـدیان دو نفـر   
از مهاجمان کشته و سه نفر مجروح شدند و سـه نفـر از مهاجمـان    

 نفــر تجــاوز 500نیـز بــدام افتادنـد. وي افــزود: عــده مهاجمـان از    
کرد. آنها به رهبري یک سرگرد اخراجی تـدارك ایـن حملـه را     نمی

نقلیـه  ا به مورد اجرا درآوردند. مهاجمان ابتدا با وسـائط  دیدند و آنر
شروع به تیراندازي به طرف پادگـان  سپس ردند و کخود راه را سد 

هـاي   نمودند. و گروه دیگري از آنها باحمایـت افـرادي کـه در کـوه    
اطراف سنگر گرفته بودند شروع به یورش و تیرانـدازي نمودنـد امـا    

تیرانـدازي متقابـل دسـت زدنـد و کلیـه      نظامیان و مهاجمـان بـه   
  مهاجمان را متواري ساختند.

روز بعـد از پیـروزي    13تنهـا   1357هرچند در پنجم اسـفند  
کانون معلمان مهاباد اعالم کرد که: پادگـان مهابـاد   انقالب اسالمی 

  1در تصرف رزمندگان انقالبی است.

                                                
 2ص  1357اسفند  6کیهان  .1
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  در جستجوي حقیقت:
ومیه، بوکان و پیرانشهر روزنامه کیهان به خبرنگاران خود در ار

یت داده است که در مورد این حادثه به اندازه کـافی تحقیـق   مأمور
کنند و گزارش کاملی بدهنـد، امـا واقعیـت آن بـود کـه هـر شـب        

  کنند. اي به پادگان جلدیان حمله می عده
در جریان حمله چند شب پیش به پادگان جلـدیان یـک نفـر    

تـن از آنـان    2شـدند کـه   کشته و سه نفر مجروح و سه نفـر اسـیر   
ساله و یک نفر اوراق کننده اتومبیل است. این  18و  20آموز  دانش

مطلب را سرهنگ منصـور پورشـهاب فرمانـده پادگـان جلـدیان در      
سه شـب   گفتگویی با خبرنگار اعزامی کیهان عنوان کرد وي افزود:

ـ    اطـراف پادگـان   هـاي   طـور پراکنـده از کـوه   ه متوالی اسـت کـه ب
کننـد کـه گویـا بـا      هاجم به سـوي مـا تیرانـدازي مـی    هاي م دسته
انـد.   بـه ایـن منطقـه آمـده    » محـال پیـران  «بوس از مهاباد و  مینی

دور  لی آینـده دورا حتمـا ان اضافه کرد: بـراي حمـالت ا  گفرمانده پاد
شـده اسـت و سـیم خـاردار هـم      گذاري و سـنگربندي   پادگان مین

اي را  هرگونـه حملـه  ایم و قادر هسـتیم در شـرایط کنـونی     کشیده
و افراد عبوري ها  خنثی کنیم. وي گفت: براي حفظ امنیت اتومبیل

بـه  هـا   کنیم زیرا تاکنون چند بـار از داخـل اتومبیـل    را بازرسی می
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سوي سربازان و پادگان تیراندازي شده. فرمانده پادگان جلـدیان در  
اي بـراي تحقیـق    خبرنگار کیهان مبنی بـر اینکـه عـده   ال سؤمورد 

انـد   پادگان جلـدیان بـه آنجـا رفتـه    هاي  ت و سقم تخلیه سالحصح
نفـر وي   500آینـد نـه    دو سه نفري می معموالًگفت: براي تحقیق 

طـور  ه کنم زیرا شبانه آن هم ب افزود: من این موضوع را تکذیب می
  آید. ازي کسی براي تحقیق نمیدمستمر همراه با تیران

  قرنی لشکرسربرخورد 
قرنـی خـود    لشـکر سر هـا به پادگان تجاوزاتدر برابر این همه 

بـه  هـا   بـه همـراه جمعـی از نیروهـا بـراي دفـاع از پادگـان        شخصاً
و هـا   کردستان سفر کرد و نیروهاي نظامی را براي دفـاع از پادگـان  

شهر و تصرفات دشمن بسیج کرد و از نیروهـاي هـوانیروز اسـتفاده    
ولـی فشـار از هـر    کرد تا بتواند بحران رو به گسترش را مهار نماید 

سو بر وي وارد شد و قرنـی مردانـه در برابـر ایـن فشـارها ایسـتاد       
فشارهاي تهمت، انحالل ارتش و این بار ادعاهاي دفاع از خلق کـرد  

هاي سران دولت موقت براي حفظ پرستیژ حقـوق بشـري    و دغدغه
  خود.
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  از ارتش و قرنی (ره)امام خمینیحمایت 
اسفند صادر شـده   28اي که در روز  در اعالمیه (ره)امام خمینی

  بود اعالم کرد.
  »اهللا الرحمن الرحیم بسم«
  اهالی محترم مسلمان کردستان :به

اي وضـع کردسـتان عزیـز را مغشـوش      شنیده شـده کـه عـده   
و  خواهند بگذارند مسلمانان آسـایش داشـته باشـند    اند و نمی کرده

ارتش که اکنون به سـوي  کنند این عده به  برخالف اسالم عمل می
کننـد و مصـالح مـردم     ملت مسلمان برگشتند و از آن تبعیـت مـی  

مسلمان است مردم کردستان و سایر نقـاط کشـور بایـد بدانـد کـه      
هرگونه حمله به ارتش ژاندارمی از نظـر مـا مـردود اسـت و مـا بـا       
برادران اهل سنت خود هیچ اختالفی نداریم همه اهل ملت واحد و 

ستیم ارتش و ژاندارمري و پلیس نیز باید بدانند که از قرآن واحد ه
این به بعد آنها حافظ مصالح و استقالل مردم مسلمانند و اگر کسی 
به آنها حمله کند از مردم مسلمان نیست و از عمـال اجانـب اسـت    
باید نیروهاي مسلح با قدرت از منافع و مصالح ملت مسـلمان دفـاع   

خود و نوامیس مردم بـا قـدرت دفـاع    اي را به  و هرگونه حمله کنند
  الموسوي الخمینیاهللا    روح                نمایند.

99الثانی  ربیع 20 28/12/57  
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اي شـرایط حـاکم بـر    قرنـی طـی اطالعیـه    لشکرسردر پی آن 

 28/12/1357روز  سـتاد کـل ارتـش کـه    کردستان را شـرح داد و  
طلب و ضد انقالبـی معرفـی    وقایع سنندج را گروهی فرصت نعامال

  خود را به شرح زیر صادر کرد: 2کرده بود اطالعیه شماره 
  

  تعالی بسمه
اي از برادران مجاهد مسلمان  برابر اطالع واصله هم اکنون عده

به انقالب به منظور سـرکوب سـاختن عوامـل ضـد     مؤمن و غیور و 
هـاي کردسـتان را    تجاوز بـه پادگـان  انقالب و ضد مردمی که قصد 

دارند با وسایل نقلیه شخصی و عمومی به اشکال انفرادي و گروهی 
اند. بـا تشـکر    مختلف رهسپار سنندج گردیدههاي  از تهران و استان

رفـت نظـر بـه     میهنان عزیز انتظار می همت مردانی و شهامت هماز 
منظور حفـظ   ارتش ایران به اوضاع مسلط است تقاضا دارد با هاینک

بینی نشـده   اي پیش نظم و جلوگیري از بروز هرگونه تصادم و حادثه
شدن بـه منطقـه خـودداري و بـه سـوي تهـران و دیگـر         نزدیکاز 

  مراجعت نمایند. مجدداًها  شهرستان
قرنی لشکرسررئیس ستاد کل ارتش   
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قرنی درباره شورش ضد انقالبیون اعالم کرد که ضد انقالبیـون  
خواهند شد چراکه ضد انقالبیون در شهر سـنندج  به شدت مجازات 

دریافـت فشـنگ شـدند هرچنـد     به پادگان حمله کرده و خواسـتار  
زاده و  مدعیان ادعـا کردنـد کـه اختالفـات فیمـابین عالمـه مفتـی       

  االسالم صفدري سبب این بحران شده است. حجت
اي نداشـت    ضد انقالب نتیجـه هاي  حمله به پادگان براي گروه

فرمانده پادگان به دستور قرنی مقاومت کرد در پـی آن بـه   چرا که 
ین چنـ رادیو تلویزیون حمله کردند و آن را به تصرف درآوردند و هم

  ژاندارمري و شهربانی نیز به تصرف نیروهاي ضدانقالب درآمد.

  اي گفت: قرنی طی اعالمیه لشکرسر
  مسلمانان غیور ایرانی کرد شهرستان سنندج

طلب و ضدانقالبی در شهرستان سنندج  صتتعدادي از افراد فر
دست بـه آشـوب زده و از رادیـو ان شهرسـتان بـه نـام و از طـرف        

پشـتیبان دولـت    و (ره)امـام خمینـی  خود را نماینـده   لشکرفرمانده 
مهندس بازرگان معرفی نمودند آگاه باشید فصل ویرانگـري انقـالب   

کـس در   به پایان رسیده است و زمان نوسازي آغاز شده است و هر
 ههر نقطه از کشور اقدام به آشوب و تحریک نماید ضد انقالبـی بـود  

  اي ندارد. و با انقالب اسالمی هیچ رابطه
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ر ســاردر سکــه پرســنل ارتــش و پاســداران انقــالب اســالمی 
کشورند با برادران غیـور ارتشـی خـود همکـاري نمـوده و فرصـت       

  آشوب به ضد انقالبیون ندهید.
به کیفر اعمال خود خواهنـد   انقالبیون شدیداًبدیهی است ضد 

  رسید.
 ستاد کل ارتش اسالمی ایران

  
هـا برفـراز    دستور داد تا فـانتوم رئیس ستاد ارتش به دنبال آن 

یند و در پی آن نیروهـاي ضـدانقالب از   نندج به حرکت درآسشهر 
صحنه گریختند و تالش شوراي موقت انقالب سنندج بـراي جلـب   

شاءاهللا صفدري به نتیجه نرسـید و سـرهنگ و   ماهمکاري سرهنگ 
  همکارانش به مقاومت ادامه دادند.
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  اعالمیه سازمان فدائیان خلق درباره وقایع کردستان
اي  نامه 27/12/1357فدایی خلق ایران در هاي  سازمان چریک

که رونوشـت  نخست وزیر دولت وقت (بازرگان مهدي براي مهندس 
در ادعایی بدکارانه مقاومت . )فرستاده شدآن براي وزیر دادگستري 
را  خبـر داده و آن  کشتار مـردم سـنندج   نیروهاي نظامی انقالب را

فـدایی در نامـه   هـاي   خیانت به خلق و انقالب ذکر کردنـد. چریـک  
با پرواز بر فراز شهر به کشـتار   بالگرداند که دیروز چهار  خود نوشته
  رحمانه مردم پرداختند. وسیع و بی
  مه چنین است:متن نا

اي  چنانکــه اطــالع داریــد، تحریکــات عوامــل شــناخته شــده«
ارتجاعی مردم غیور سنندج را به درگیري مسلحانه کشانیده اسـت.  

انه تأسفاین عوامل که سود خود را در وقوع جنگ داخلی دیدند و م
خواهند با تحریک نظامیـان بـه    دردستگاه دولت هم کم نیستند می

مـردم را بـا    عمـالً مهابـاي خلـق    شتار بیشلیک به سوي مردم و ک
  جنگ ناخواسته بکشانند.

دهیـد عوامـل شـناخته     آقاي بازرگان شما چگونـه اجـازه مـی   
اي که اسباب کشتار مردم را فراهم سـاخته سـیل خـون بـراه      شده

آمیـز صـادر کننـد آتـش جنـگ را       هاي تحریـک  اند اعالمیه انداخته
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خلق کـرد را برانگیزنـد.   برافروزند و خشم و بصیرت مردم سنندج و 
فدایی خلق ایـران اعـالم   هاي  با توجه به این حقایق سازمان چریک

هاي خونین روزهاي اخیـر   دارد که به هیچ وجه در آغاز درگیري می
از جانـب عوامـل    سنندج شرکت نداشـته و ادامـه کشـتار مـردم را    

شود خیانت به خلق و خیانت به انقـالب ایـران    ارتجاع دامن زده می
خواهد هر چه زودتر و  داند. از این رو سازمان مؤکداً از دولت می می

دسـتور آتـش بـس و قطـع      که در دسـت دارد سـریعاً  به هر وسیله 
  »جنگ و قطع کشتار مردم شهر را صادر کند.

شیخ عزالدین حسـینی مـدعی شـد کـه اصـالً      در همین حال 
ت نیروهاي ضد انقالبی در کردستان فعال نیستند و این ارتـش اسـ  

  که دچار سوءتفاهم شده است.
هـاي تجزیـه طلـب    با پنهان کردن اهداف گـروه  شیخ عزالدین

  گفت:
درگیري ارتـش و مـردم   » گویید چرا به مردم ضد انقالبی می«

صورت گرفت و باید تحقیـق  بر اثر یک سوءتفاهم از جانب نظامیان 
  شود چه کسی او و مردم را به گلوله بسته است؟

نیـز  جدید استانداري کردستان کلیجی سرپرست در عین حال 
قرنی  لشکرسرهاي تجزیه طلب قرار داشت که در هماهنگی با گروه

کشی به کردستان بـر حـذر داشـت و ضـمن اعـالم ایـن       لشکررا از 
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ه کـ سنندج بر اثر اختالف بین دو کمیته انقالب واقعاً  مطلب گفت: 
ـ   زاده و صفدري بر عهده االسالم مفتی نها را حجتآریاست  ه دارنـد ب

را  ضـد انقالبـی ندارنـد و نبایـد آن     توجود آمد و ارتباطی با اقداما
و مقاومـت  اما ستاد ارتش هوشمندانه  1اختالف شیعه و سنی نامید.

  2را به طور جدي در پی گرفت.
در کنــار هیــاهوي سیاســی و ادعاهــاي مختلــف عناصــر      

رح طلب، که این بار ادعاهاي خود را در حد خودمختاري مطـ  تجزیه
نمایند صالح نیکبخت  کنند ولی همه عناصر تجزیه را مطالبه می می

یکی از این نویسندگان است که مدعی است خودمختاري کردهـا و  
طلبی نیسـت ولـی پیشـینه تحرکـات قاضـی       حزب دمکرات تجزیه

در حزب دمـوکرات  محمد و مالمحمد آواره و اسماعیل شریف زاده 
ساند و این در حالی است کـه در  ر میبه خون این نکته را به اثبات 

شیخ عزالدین حسینی  و ستاد ارتش، (ره)خمینی امامپی پیام محکم 
خواهـد دسـت از ادامـه نبـرد بردارنـد و احمـد        از مردم سنندج می

در چنین شرایطی  3زاده نیز گفت مردم را ضدانقالبی نخوانید. مفتی
مختلف بودند از ارتـش و دولـت   ها  طلب که در پوشش عناصر تجزیه

                                                
 7مهر  57اسفند  29کیهان  .1
 همان مأخذ .2
  6اسفند ص  29کیهان  .3



  

 326  

کردند و در برابـر اصـرار دولـت موقـت      اسلحه و مهمات مطالبه می
براي دادن سالح، قرنی در برابر آن ایستادگی کـرد و آن را خطـري   

  دانست. جدي براي انقالب می
سیاسی بر مسـئوالن دولـت   هاي  در چنین شرایطی فشار گروه

  کرد. نشینی می گام عقب موقت بسیار شد و دولت موقت نیز گام به
فـدایی مجاهـدین خلـق و حـزب تـوده از      هاي  سازمان چریک

  دولت موقت انتقاد کرد و علیه قرنی به تحریکات خود ادامه دادند.
سـید   نماینده و هیات دولت موقت به رهبري احمد صدر حـاج 

با وجود پذیرش حمله اکـراد مسـلح بـه اسـتانداري و      عمالًجوادي 
و بـا   درخواست عزالدین حسینی کوتاه آمـد در برابر  عمالًها  پادگان

منصوب کردن یک استاندار کرد چپگرا دکتـر ابـراهیم یونسـی کـه     
عضو سازمان نظامی حزب توده نیز بوده روند قـدرت گـرفتن    سابقاً
  طلب را تقویت کرد. تجزیه هايگروه

هاي کرد به خاطر فشار جـدي وارده  با وجود کوتاه آمدن گروه
قرنی بر عناصر تحت حمایت عزالدین حسینی بـوده اسـت.   از سوي 

ت سـبب  أاهللا طالقـانی در ایـن هیـ    هر چند ریاست و عضویت آیـت 
نسـت چنـد   ااهللا طالقانی فقط تو کاهش بحران شد اما اظهارات آیت

ــی     ــز از قرن ــیدجوادي نی ــر س ــد. و دکت ــاهش ده ــران را ک روز بح
  درخواست کرد که پرواز هواپیماها را قطع نماید.



 

 327 

  پیام حاج سید جوادي
احمد صدر حـاج سـید جـوادي چنـین پیـام داده بـود: پیـام        

سیم شـیر و خورشـید سـرخ، سـنندج از طـرف       تلفنگرام وسیله بی
احمد صدر حاج سید جوادي وزیر کشور از شهر سنندج به تیمسـار  

  قرنی رئیس ستاد ارتش ملی ایران
ها بر فـراز سـنندج مـوج عصـبانیت مـردم و قطـع        پرواز جت«

مذاکرات ما شد چه کسی دستور چنین مانورهـایی را داده اسـت از   
کننـد و کشـتار شـدید     طرف پادگان به طرف مردم تیرانـدازي مـی  

کنند دستور دهید فوراً تیراندازي قطع شود و دیگر نه روز و نـه   می
  »ها نیاندازند. شبها  افکن شب تیراندازي نکنند و شعله

  :قرنی در پاسخ وزیر کشور چنین پیام داد لشکرسر
تا موقعی که اینجانب از طرف رهبـر انقـالب مسـئولیت اداره    «

ارتش را دارم از انجام نظر جنابعـالی و آزاد کـردن افـرادي کـه بـه      
اند و تـا زمـانی کـه     داخل پادگان به منظور قتل و غارت هجوم برده
دانند یعنی تا زمانی متجاوزین گمراه شهر را به وضع آرام قبل برنگر

یـون در دسـت افـراد مجاهـد از کرمانشـاه      زکه ایستگاه رادیـو تلوی 
به مسئولین معین شده  مجدداًو فرودگاه  لشکرستاد هاي  ساختمان

کردستان خود را  28 لشکرانده مواگذار نگردد و سرهنگ صفري فر
به ستاد نیرو در تهران معرفی ننماید با وجود تمـام ارادتـی کـه بـه     
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اهللا طالقـانی و جنابعـالی دارم در مقابـل     عالی آیـت  ص حضرتشخ
  1اجنبی تسلیم نخواهم شد. مأمورخواست تعدادي 

قرنی لشکرسررئیس ستاد کل ارتش ملی اسالمی ایران   
یـد  نـی را تأی نظریـه قر  کـامالً در اظهـارنظري   (ره)امام خمینـی 

  فرمایند: می (ره)امام خمینینماید  می
هـاي   مدرسه فیضیه قـم خطـاب بـه گـروه    امام در سخنانی در 

  فرمایند: مختلف و مردم کردستان می
داننـد، اینهـا    اینها اسالم را مخالف با منافع اربابان خـود مـی  «

خواهند خراب کننـد تـا    خواهند کردستان را آباد کنند بلکه می نمی
کردسـتان را بــه ضــاللت بکشــانند و از اسـالم خــارج کننــد، شــما   

خود را دریابیـد، علمـاي معظـم کردسـتان     اي ه جوانها  کردستانی
مردم کردستان را دریابید اسالم را دریابید، علماي معظم کردستان 

هـاي فاسـد    ریشـه اي   مردم کردستان را دریابید اسالم را دریابیـد، 
توانید کاري انجام دهید و باید از صحنه بیرون برویـد. مـا    شما نمی

آنهـایی کـه    نبودیـد  کنـیم شـما قابـل هـدایت     شما را مدفون مـی 
ی و با اسم سارما را اغفال کردند، آنهایی که به اسم دموکهاي  جوان

                                                
 2فروردین ص  8کیهان  .1
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خواهند مملکت ما را بـه فسـاد و تبـاهی بکشـند بایـد       دمکرات می
  1»سرکوب شوند و ملت ما آنها را سرکوب خواهند کرد.

کـرد بـه خـاطر    هـاي   دهد که گروهک حوادث بعدي نشان می
و تعلل مسئوالن دولت موقـت توانسـتند    هاي لوحی و کوتاهی  ساده
انه توافق بسیار نابجـا و خطـاي   تأسفاهللا طالقانی را بفریبند و م آیت

قرنی از این اشـتباهات بـوده اسـت     لشکرسرتاریخی توافق بر عزل 
بـه   1358شهریور ماه  9اهللا سیدمحمود طالقانی در نماز جمعه  آیت

طلبـان پـرده    تجزیـه کـاري   این اشتباه خود اقـرار کـرده و از دغـل   
  برمیدارد.

  اهللا طالقانی درباره قرنی اظهارات و پشیمانی آیت
سطحی نیست که ما گمان کنیم کـه   مسألهکردستان  مسأله«

هایشان گنـگ   هایی طرف هستیم، و از این جهت خواست با خواسته
کنند اما پایبند تعهـدات خودشـان نیسـتند.     آیند تعهد می است می

هاي ماست واال کدام دولت و کدام منشأ اثـر   خواستهگویند این  می
ي معقول و منطقی یک گـروه  ها و کدام رهبري است که با خواسته

گوینـد. آیـا هـیچ ایـن      اي اینها دارند چه می چه بهانهمخالفت کند 
خواهند برحسب ظاهر  تا به حال مطرح شده که اینها چه می مسأله

                                                
 1358شهریور  10کیهان شنبه  .1
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هـاي مـا ایـن     یند خواسـته گو کنند و می را مطرح میاي  مسألهچه 
است ولی در باطن چی؟ در باطن همان مرامنامه حـزب دمـوکرات   

سال قبل است که در مقابل رژیم آن مرامنامـه را تنظـیم    20 - 10
کردند یعنی باالخره تجزیه، ولی اکثر برادران کرد ما، خواهران کرد 

اگر گویند  ما هم از این دسیسه زیر پرده بی اطالع هستند. بارها می
شما دیوار آهنی هم در مقابل ما و دیگر برادران مسلمان ما بکشـید  

گوینـد ولـی اینهـا نیسـتند.      ت هم میسراریزیم.  ما دیوار را فرو می
کننـد   آیند اظهار مـی  کنند، اینها نیستند. می آنهایی که دسیسه می

خواهیم در سرنوشت خودمان مختار باشیم، فرهنگ کـردي   چه می
خـواهیم   خوب بکنید. کسی جلـوگیري کـرده؟ مـی    را تعلیم بکنیم،

هاي شـهر و روسـتا تشـکیل بـدهیم. خـوب بدهیـد، کسـی         انجمن
نظامی ارتش هاي  خواهید؟ پایگاه جلوگیري کرده؟ بعد دیگر چه می

غیربومی بروند. یعنی چه؟ آخـرش چـی؟   هاي  از اینجا برود. پاسبان
ن باشـد  خواهد به دست خودما آخرش یعنی ما هر کاري دلمان می

ي به ما نان بدهـد، آب بدهـد، نفـت بدهـد، پـول      زفقط دولت مرک
انجامد دیگر هیچ حق دخالتی در کار  به اینجا می مسألهبدهد، آخر 

ما نکنند، یعنی دولت فقط جیره ده. یعنی کیسـه اینهـا باشـد کـه     
بدهد نفت را از خوزسـتان بیاورنـد بـه اینهـا بدهنـد و اینهـا هـیچ        
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مرکزي نداشته باشند، این شدنی است؟ همه چیز تمکینی از دولت 
  به دست خود ما، فقط بودجه به دست دولت.

سنندج پیش آمـد   مسألههمان موقع که در چهار پنج ماه قبل 
خواهیـد؟ چـه    چـه مـی   مسـأله و ما با دوستانمان رفتیم براي حـل  

گویید بعد از تحقیقات معلوم شد یک درگیري بین کمیته اهـل   می
اهل تشیع ایجاد کردند و بعد هم یـک نفـر بـه تیـر      سنت و کمیته
ن رفت تلویزیـون  شده و بعد هم یکی از همین آقایا مجهولی کشته

و رادیو را گرفت دستور داد ژندارمري را بگیرند خلع سـالح کردنـد   
دانـم   ژاندارمري را، رئیس ژاندارمري هم زود تسلیم شد. حـاال نمـی  

تسلیم شـد و بعـد حملـه     چه شغلی بهش دادند و بعد شهربانی هم
کردند به پایگاه نظامی، مرکز نظامی، بروید آنجا را هم بگیرید. بعـد  

هـاي   هاي ما را کشتند، زن ها جوان داد و فریاد برداشتند که ارتشی
بمب به سر ما ریختنـد، خمپـاره ریختنـد سـر مـا،      ما را کشتند، با 

، براي خوب ما را هم ناراحت کردند که چرا ارتش چنین کاري کرد
چه، چه جنگی دارد با این مردم، خدا رحمت کنـد مرحـوم شـهید    
قرنی را، با او تماس گرفتم. او گفت ما دستور ندادیم براي حمله بـه  

ها  اسلحه ؟از باال دفاع نکنیمها،  کنند به پادگان مردم اینها حمله می
بـاز بـاور    ؟را بدهیم دست اینها، سـربازانمان را بـه کشـتن بـدهیم    

اي که رفتیم در میـدان عمـومی چنـد عـدد از      در هر جلسهنکردم. 
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ان گذاشتند که با اینهـا  چیزهایی که شبیه کله قند است جلوماین 
رفتـیم. عجـب وضـعی پـیش آمـده      هـا   ما را کشتند. به بیمارستان

خره رفتیم به پادگان براي اینکه اعتراض کنیم چرا به سر مـردم  باأل
تبلغیـات دروغ بعـد هـم متوجـه     خمپاره ریختند. ببینید دسیسـه،  

انـد   یستادگی کردهسرباز، متدین، متعهد اهاي  شدیم یک عده جوان
نها و از سوي دیگر هم دو سه نفر سـرهنگ بودنـد   در مقابل حمله آ

کنند. وضـع   که خودشان بومی آنجا بودند گفتند آقا به ما حمله می
روز بـه   پادگان در سطح پایین واقع شده است از باال و پایین شب و

کنند چـرا بـا    کنند. دفاع نکنیم، گفتیم خوب حمله می ما حمله می
هـایی   خمپاره نبود اینها مشعل :اینها حمله کردید گفتندخمپاره به 

کنیم کـه اطـراف خودمـان را روشـن کنـیم.       است که ما پرتاب می
را به هوا پرتاب کردند. گفتند بعد از آنکه سـوختش تمـام   ها  مشعل

را برداشـتند ایـن   ها  رساند همان کند آسیبی نمی شد، وقتی سقوط
یدنـد از هـر   رونـد کـه بـا اینهـا مـا را کوب      فریبکارها جلو ما رژه می
فرسـتند کـه مثـل     ن وقت به من پیام مـی فرصتی استفاده کردند آ

کننـد و ایـن ارتـش شـما آمـده مـا را        بـه مـا حملـه مـی    هـا   مغول
  »کوبد... می
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  اشتباه استراتژیک و تاریخی
مت و هوشمندي قرنی سبب شده بود کـه همـه اسـتعداد    مقاو

داخل و خارج علیه او بکـار گرفتـه شـود و    نیروهاي ضد انقالب در 
مهندس بازرگان که اساساً روحیه مقاومت و شهامت در خـور یـک   

قرنـی را در وسـط میـدان     لشـکر سروزیر انقالبی را نداشـت   نخست
 لشـکر سرجاي وي  جنگی که او پیروز آن میدان بود عزل کرد. و به

را  آمریکـا ژنرال الکساندر هیک دوسـتان   دوستان ناصر فربد یکی از
طلبی در ایران  بر سر کار آورد همو که سبب گسترش بحران تجزیه

هـزاران جـوان مسـلمان و انقالبـی و     شد بحرانی که در خود خـون  
طلـب را بـه دنبـال آورد بـه      اکراد فریب خورده سیاسـتمدار قـدرت  

اي چنـین اعـالم    ستاد ارتش ملی اسالمی در اطالعیـه همین خاطر 
  کرد.

وزیـر مهنـدس بازرگـان بـا اعـالم مراتـب        بنا به دستور نخست
تیمســار  6/1/58مــدولی قرنــی از تــاریخ حم لشــکرسرقــدردانی از 

ناصر فربد به ریاسـت سـتاد کـل ارتـش اسـالمی ایـران و        لشکرسر
  گردد. هماهنگ کننده نیروها منصوب می

ر فربد که از دوستان نزدیک ژنرال الکساندر هیگ ناص لشکرسر
در دوره  آمریکـا رئیس سازمان نظامی نـاتو و وزیـر خارجـه بعـدي     
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به ریاست ستاد ارتش انقالب منصـوب شـد کـه اولـین      1ریگان بود.
اقدام او منع ارتش از دفاع در برابر نیروهاي ضد انقالب بـوده اسـت   

طلبی دیگـري در تـرکمن    یهبا آغاز بحران تجز دقیقاً مسألهو همین 
  صحرا همراه بوده است.

فربد بعدها از خـود بـر جـاي     لشکرسرهایی که  عقاید و دیدگاه
اي تحت عنوان فدرالیسم مجله حافظ بـه چـاپ    گذاشت و در مقاله

سازد که انتصاب وي تـا چـه حـد بـر      آشکار می کامالًرسانده است 
در گسـترش  ونـه  فربـد چگ  لشـکر سرخالف منـافع انقـالب بـوده و    

  2ثر بوده است.طلبی مؤ روحیه تجزیه

  دروغ استعفاي قرنی
بـا تیتـر درشـت     1358روزنامه کیهان در روز هشتم فروردین 

بـه  ». قرنی دستور سـرکوبی شـدید مـردم کردسـتان را داده بـود     «
  گزارش چگونگی عزل قرنی پرداخت.

ناصر فربد رئیس ستاد کـل ارتـش ملـی و هماهنـگ      لشکرسر
که از روز ششم فروردین به دستور مهنـدس بازرگـان    کننده نیروها

به این سمت منصوب شده از دیروز رسماً کار خـود را شـروع کـرد.    

                                                
 620ص  21فردوست خاطرات ـ ج اول  .1
 57ص  1383اردیبهشت  2حافظ شماره  .2
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رئیس جدید ستاد ارتش در آغاز کار بـا مسـایل مطـرح در منطقـه     
کردستان و گنبد رویاروي است که از نخستین دقایق شروع کارش 

  به بررسی مسایل این مناطق پرداخت.

  رئیس ستاد کل ارتش علت تغییر
قرنـی بـا ایـن سـمت      لشـکر سراز همان روزهاي نخستین که 

مختلـف سیاسـی و افـراد    هاي  منصوب شد برخی از نظامیان، گروه
ي مطبوعـاتی  هـا  وسیله نامه یـا تلفـن و یـا در مصـاحبه    ه مختلف ب

اند بـه   هاي گوناگون که در مطبوعات منتشر کرده مطالب و اعالمیه
کردند و دالیلی نیز براي اثبات ایـن نظـرات از   این انتصاب اعتراض 

قرنی از  لشکرسرباال گرفت، ها  ایران دادند. هنگامی که این اعتراض
تقاضاي استعفا کرد و در همین حال بود کـه   (ره)امام خمینیحضور 

قرنـی را شـدت    لشـکر سررویدادهاي خونین کردسـتان حملـه بـه    
  بخشید.

هـایی   اس اطالعیـه سا ره ببه دنبال این رویداد کردستان بود ک
از طرف ستاد ارتش ملی دستور سـرکوبی مـردم کردسـتان را داده    

نظر از دستوري که پادگان کردستان داده  بود و براي این کار صرف
کوپترهاي مجهز مسلسـل   بود براي سرکوبی مردم کردستان از هلی

اي از افراد گـارد جاویـدان سـابق را نیـز بـه       نیز استفاده کرد و عده
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هـایی را   سنندج فرستاد. خبرگزاري پارس اعالمیـه هاي نبرد  صحنه
  که قرنی داده بود کان لم یکن اعالم کرد.

ها که از طریق خبرگزاري پـارس منتشـر    قرنی در این اطالعیه
ساخت کسانی را که بـه پادگـان سـنندج نزدیـک شـده بودنـد        می

سـرکوبی  طلب و ضد انقالبی معرفی کرده بود دستور  عواملی فرصت
  آنها را به شدیدترین وجه صادر کرده بود.

قرنی در جریان وقایع کردستان و سـنندج در مقابـل    لشکرسر
تقاضاي احمد صدر حاج سیدجوادي وزیـر کشـور بـر جلـوگیري از     

امـام  بر فراز سنندج که محل مذاکره هیـأت اعزامـی   ها  پرواز فانتوم
را نادیـده   د و آنو نمایندگان خلق کرد بود، مقاومت کـر  (ره)خمینی

گرفت و این اقدام به گفته آقایان سیاسی یکی از عوامل برکناري او 
ها چنین است: از  بود پیام وزیر کشور براي جلوگیري از پرواز فانتوم

ها بر فـراز   شهر سنندج به تیمسار قرنی رئیس ستاد کل: (پرواز جت
سنندج موجب عصبانیت مردم و قطع مـذاکره مـا شـد چـه کسـی      

ور مانورهایی را داده اسـت از طـرف پادگـان بـه سـوي مـردم       دست
 کننـد. دسـتور دهیـد فـوراً     کنند و کشتار شـدید مـی   تیراندازي می

ها نیندازند). قرنـی در پاسـخ    افکن شب تیراندازي قطع شود و شعله
گویـد: تـا مـوقعی کـه اینجانـب از طـرف رهبـر انقـالب          چنین می

ام نظر جنابعالی و آزاد کـردن  ي ارتش را دارم از انج مسئولیت اداره
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انـد و   افرادي که به داخل پادگان به منظور قتل و غارت هجوم برده
تا زمانی که متجاوزین گمراه شهر را به وضع آرام قبـل برنگرداننـد   
یعنی تا زمانی که ایستگاه رادیو و تلویزیون در دست افـراد مجاهـد   

بـه   مجـدداً و فرودگـاه   لشـکر هـاي سـتاد    از کرمانشاه و سـاختمان 
ي  مسئولین معین شده واگذار نگـردد و سـرهنگ صـفري فرمانـده    

کردستان خود را به ستاد نیرو معرفـی ننمایـد بـا وجـود      28 لشکر
اهللا طالقـانی و جنابعـالی دارم در    تمام ارادتی کـه بـه شـخص آیـت    

  1اجنبی تسلیم نخواهم شد. مأمورمقابل خواست تعدادي 

  برکناري قرنیسی از  بی گزارش بی
اعالم کـرد   8/1/58سی در چهارشنبه  بی بی ودر عین حال رادی

رادیـو لنـدن دیشـب در    » قرنی شدت عمل بود يدلیل برکنار«که 
قرنی در رژیم شاه پس از اینکه  لشکرسرتفسیري در این باره گفت: 

مدتی معاون ستاد ارتش بـود زنـدانی شـد و هنگـامی کـه توسـط       
مسـتقل نـام    لشـکر سرز او به عنوان یـک  بازرگان رئیس ستاد شد ا

برده شد که تمایالت ملی شدید دارد و همین استقالل وي بود کـه  
سـازي   منجر به استعفا گردیده است وي شـدیداً معتقـد بـه دوبـاره    

اي بـود در مقابـل تشـکیل گـارد ملـی کـه        ارتش ملی بود که ایده
                                                

  1358کیهان هشتم فروردین  1
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 هـاي مختلـف و مـردان    ي بـه گـروه   هاي وابسـته  متشکل از چریک
  مسلحی باشد که به برانداختن شاه کمک کرده بودند.

هاي سیاسی درون ارتـش از جملـه    ف گروهیانتصاب قرنی از ط
همافران مورد انتقاد قرار گرفت ولی وي ظاهراً از پشـتیبانی کامـل   

اهللا خمینی براي ایجاد نیـروي نظـامی اسـالمی     دولت موقت و آیت
هم گسیخته بسیار به کندي سازي ارتش از  برخوردار بود. اما دوباره

  پیش رفته است.
قرنی را بـه شـکنجه دادن مـتهم کـرد امـا بیانیـه        نرادیو تهرا

  رسمی دولت حاکی از قدردانی از وي بود.

  حاج احمد متوسلیان از عملکرد قرنی ثرجاوید األگزارش 
ن کــه در کردســتان اثر حـاج احمــد متوسـلی  سـردار جاویــداأل 

ــمندانه د   ــه و هوش ــوري فعاالن ــت  حض ــام فعالی ــت و تم ــا و  اش ه
هاي ضد انقالب را به عنوان  نظامیان و گروه علمکردهاي سیاسیون،

ز یـ فرمانده نیروهاي اعزامی به کردسـتان زیرنظـر داشـته و خـود ن    
مبارز سیاسی فعال و فـداکاري هوشـمند بـوده در خصـوص نقـش      

وي درباره مسائل کردسـتان چنـین   وضع قرنی و چگونگی  لشکرسر
  نوشته است.
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عرض کنم، حدود یک ماه بعـد از پیـروزي انقـالب بـه دنبـال      
» شـیخ عزالـدین حســینی  «تحرکـات ضـد انقـالب بـه سـرکردگی      

خوار ساواك طاغوت در مهاباد،  روحانی نماي دغل کار و عامل جیره
ارومیـه در ایـن شـهر بـه محاصـره       64 لشکرزرهی  2پادگان تیپ 

  آید. ضدانقالب درمی
در حقیقت محاصره همین پادگـان  نقطه آغاز بحران کردستان 

اي  بود... هم زمان با محاصره پادگان مهاباد، از طرف ارتش اعالمیـه 
اولین رئیس ستاد مشترك ارتـش  » اهللا قرنی تیمسار ولی«با امضاي 

که مضمون آن از ایـن قـرار اسـت:     دشو جمهوري اسالمی صادر می
وید. مردم! با ارتش همکاري کنیـد و از اطـراف پادگـان متفـرق شـ     

ها فقط یک بار اجازه خواندن اعالمیه شهید قرنی را در رادیو  لیبرال
دهنــد و بعــد از آن دیگــر هــیچ اعالمیــه و خبــري از قضــایاي  مـی 

رسانند. آنها به هیچ وجه مـردم   کردستان به گوش مردم کشور نمی
را در جریان کلی قضـایا قـرار ندادنـد تـا مـردم بداننـد چـه رونـد         

به وجود آمده است هر چند این خود جزئی  خطرناکی در کردستان
از سیاست کلی این آقایان براي به انحراف کشانیدن انقالب وغصب 

وضـعیتی بـود    نو مسخ حکومت آتی اسالمی در کشور بود. در چنی
ز تجهیـزات زرهـی، توپخانـه و    پادگان مهاباد کـه مملـو ا   که نهایتاً

ن بـا خلـع سـالح    شود. همزمـا  خلع سالح می زرهی بود، کالًپیاده، 
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هزار قبضه اسلحه سـبک و تجهیـزات مربـوط بـه      7پادگان، حدود 
هاي کالیبر سبک و نیمه سـنگین کـه شـامل انـواع خمپـاره       سالح

شد، توسط دولـت بعثـی    و دوشکا می 50کالیبر   جی . پی. اندازه، آر
عراق از طریق مرز وارد ایران شده و در میان ضد انقالبیـون توزیـع   

ین ترتیب بعـد از سـقوط پادگـان مهابـاد و بـاز شـدن       شود. به ا می
مرزهاي غرب کشور، راه عبور ضد انقالبیون و فرار ایادي وابسته بـه  

شـود. قسـمت    رژیم و دربار شاه نیز از طریق کردسـتان همـوار مـی   
ــات   عمــده اشخاصــی کــه در زمــان رژیــم ســلطنت مرتکــب جنای

ه بودنــد، شـماري شــده و مـردم را در منگنـه خفقــان قـرار داد     بـی 
 آمریکـا گناه را کشته این کشور را زیر مهمیـز اسـتعمار    بیهاي  آدم

در و پیکر غـرب کشـور بـه خـارج      از همین مرزهاي بی ،برده بودند
فرار کردند. مبالغ هنگفتی از ذخایر ارزي و پشتوانه اسکناس کشور 

هـاي طـال جـواهرات و دیگـر اشـیاء       به صورت ارز خـارجی و سـکه  
شـود و   قیمتی توسط ضد انقالب از طریق مرز کردستان خارج مـی 

سـنگین بـه   به ایـن ترتیـب طـی همـین دوران، ضـربه اقتصـادي       
شـود. ایـن    المال ایـن مملکـت و ثـروت ملـی کشـور وارد مـی       بیت

گاه در جریان آن قرار نگرفتنـد و   واقعیتی است که مردم ایران هیچ
ندانستند که چطور وسایل، تجهیزات و ارز این مملکت و پـول   اصالً

این مردم توسط مالکین و سرمایه داران وابسـته از همـین منطقـه    
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نـد. بـه   ا ایق ناگفتـه دربـاره کردسـتان فـراوان    خارج شده است. حق
کنم، همان اوایل پیروزي انقالب شایعه کرده  عنوان مثال عرض می

وزیر وقت رژیم طاغوت در قم  بودند که شاپور بختیار اخرین نخست
است، در صورتی که خود من شـاهد بـودم و دیـدم کـه در تهـران      

هـا اعالمیـه دادنـد و     بختیار را گرفته بودند اما چند روز بعد لیبـرال 
اعالمیه اعالم کردند که بختیار اصالً دستگیر نشده! حال آن که این 

توسـط  ها از طریق مرز پیرانشهر  خره هم لیبرالسراپا دروغ بود. باأل
همـین عوامــل ضــد انقــالب او را فــراري دادنــد. تعــداد کثیــري از  

هاي سرشناس رژیم طـاغوت را هـم بـه همـین ترتیـب، ضـد        مهره
ب از مرز کردستان به خارج فراري دادند. به هر صورت پـس از  انقال

هـاي ژانـدارمري کـه باعـث شـد تعـداد کثیـري         خلع سالح پاسگاه
آینــد و  اسـلحه بــه دســت ضـد انقــالب بیفتــد، آنهــا ایـن بــار مــی   

کننـد. مقرهـاي    ي ارتش را در سطح منطقه محاصره مـی ها پادگان
بانه، پادگـان سـقز و   نظامی مهمی از قبیل پادان سردشت، پادگان 

ادگان مریوان کال در محاصره ضد انقالب بود. با توجه به ایـن کـه   پ
اشرار آن همه نیرو پیدا کرده بودند، سـران آنهـا تصـمیم بـه خلـع      

کردستان گرفتند. به ایـن معنـا کـه پـس از      28 لشکرسالح کلیت 
آنـان از  هدف  در سطح منطقه نهایتاً لشکرهاي این  مله به پادگانح
ن تهاجم خلع سالح پادگان بود. از طرفی با توجه به این که هنوز ای
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بـود کـه    یگذشـت طبیعـ   چند ماهی بیشتر از پیروزي انقالب نمی
شماري از ایادي طرفدار رژیـم طـاغوت در ارتـش وجـود داشـتند.      
موقعی که ضد انقالبیون به پادگان سنندج حملـه کردنـد، قسـمت    

توسط ضد انقالبیونی کـه از   اعظم شهدایی که در پادگان داده شد،
  کردند از پشت تیر خوردند. داخل ارتش عمل می

ین بود که تیمسار قرنی با توجه به کلیـه مسـائلی   حدر همین 
در خطـر قطعـی قـرار     28 لشکرکه بر شمردم و این که موجودیت 

مطـرح بـود،    لشـکر سرنوشت یک  مسألهگرفته و براي این مملکت 
 لشـکر با نهایت قدرت از خودش دفاع کنـد.   28 لشکردستور داد تا 

  کرد... هم دفاع می 28
 هـا  خط مشی شهید قرنـی بـا رونـد مـورد نظـر لیبـرال       اصوالً

خوانایی نداشت و از همان روزهاي اول هم این تضاد مشخص بـود.  
ول مجموعه نظامی انقالب پیرو ئروش کار شهید قرنی به عنوان مس
اسالمی باید اقتدار کامل داشته  این مطالب بود که ارتش جمهوري

ها چه در داخل دولـت موقـت و چـه در     باشد. در صورتی که لیبرال
انقالب، آمدند و گفتند خـدمت سـربازي یـک سـال و نـیم      شوراي 

باشد و بعد هم هشـت دوره از مشـموالن را از خـدمت زیـر پـرچم      
هـاي   با ایـن کـار خودشـان تمـام پادگـان      عمالًمعاف کردند، یعنی 

مملکت را خالی کردند تا زمینه مساعدي بـراي ضـد انقالبیـون در    
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آسـاي   نقاط مختلف کشور و یا بستر مناسبی براي یک حملـه بـرق  
هـا بـا ایـن     خارجی به ایران را فـراهم بیاورنـد. در حقیقـت لیبـرال    

اقدامات خود ارتش را صددرصد تضعیف کردنـد. بـدیهی اسـت کـه     
عمـل یعنـی سـرکوب آن    تضعیف نیروهاي مسلح یـک انقـالب در   

  انقالب!
ها بود  هاي لیبرال تیمسار قرنی از همان ابتدا مخالف این برنامه

گفت خدمت سربازي در این کشور بایـد دو سـال و حتـی دو     و می
گیري چنین تضادهایی میان شـهید   سال و نیم باشد. در کوران اوج

قاي ها بود که هیأتی از مرکز به سرپرستی آ قرنی و مجموعه لیبرال
صـدر هـم عضـو آن     طالقانی که افرادي مثل بازرگان، سحابی و بنی

بودند، به کردستان آمدند. ضد انقالب خیلی راحت سر ایـن هیـأت   
را کاله گذاشت و بعد از مراجعت آنها به تهران ناگهـان شـنیدیم از   
رادیو خبر برکناري شهید قرنـی از ریاسـت سـتاد مشـترك ارتـش      

گروهـک فرقـان، قرنـی را بـه شـهادت       اعالم شد. چند روز بعد هم
در این قضایا در پیش گرفتـه   آمریکارساند. ناگفته نماند روندي که 

  بود، بسیار حساب شده بوده است.
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  چرا از ریاست ستاد ارتش کنار رفتم
برکنـاري در جریـان دیـدار بـا خبرنگـار      قرنی پس از  لشکرسر

خـت و دالیـل   هاي خود پردا مجله امید ایران با وي به شرح دیدگاه
برکناري خـود توسـط مهنـدس بازرگـان را کـه مقاومـت در برابـر        

  طلب بوده است توضیح داد. نیروهاي تجزیه
  خبرنگار پرسید:

س: برگزیده شدن شما به ریاست کل ارتش ملی ایران چگونـه  
  بود؟

در تماس دائم بـا روحـانیون و مراجـع     1341ج: چون از سال 
) و 42ندنی نیز شد (بهمـن سـال   سال ز 3تقلید بودم، که منجر به 

و هـا   اخیـر نیـز در بطـن فعالیـت    هـاي   همچنین به دلیل آنکه سال
  ام، به این سمت برگزیده شدم. انقالب بوده

س: نحوه مداخله ارتش ملی ایران در حوادث و اتفاقـات اخیـر   
کردستان و در مورد تمـاس تلفنـی دکتـر حـاج سـیدجوادي وزیـر       

ا آقاي طالقانی در مورد از بین بردن کشور با شما و هماهنگی وي ب
اغتشاشات کردستان ممکن اسـت توضـیحاتی در اختیـار مـا قـرار      

  دهید؟
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ج: آنچه محقق است مردم کردستان خود را از مملکـت ایـران   
خواهند و به قولی اگر دولت با حفـر کانـالی مـرزي، بـین      نمی جدا

ئی افکند، مردم کردستان خود این نهر را پـر  جداکردستان و ایران 
نباشد ولی بدبختانه عوامـل شـناخته    جداکند که از پیکره ایران  می

دانند،  ثباتی کردستان می شده که موجودیت خود را در ناامنی و بی
به دنبال فرصت هستند تا هـر زمـان کـه مسـاعد شـد، شورشـی و       

ملـی اسـالمی ایـران     بلوائی ایجاد کنند. پس از انقالب ملت، ارتش
دانـد و   خود را موظف به حفظ تمامیت و حدود و ثغـور کشـور مـی   

کند و همچنانکـه   ها زندگی می بدیهی است این ارتش در سربازخانه
داشته باشید و از تجاوز مصون بمانید  تأمینشما در خانه خود باید 

و در صورت مزاحمت از خارج وظیفه دارید که بـا اسـتفاده از همـه    
ت کنید، ارتش نیز بایـد  سرانات براي حفظ خود و خانه خود حامکا

مجاز به چنین تکلیـف و حقـی باشـد. ولـی دیـدیم کـه در نتیجـه        
اي بـدرون سـربازخانه بـه مهابـاد      تحریک افـراد ضـد انقالبـی عـده    

ریختند و مقداري از موجودي سالح و مهمات و تجهیـزات پادگـان   
ارت و خلـع سـالح سـایر    را غارت کردند تـا بـا اسـتفاده از آن و غـ    

را نیـز بـه سرنوشـت مهابـاد     ها  ژاندارمري، بقیه پادگانهاي  پادگان
دچار سازند و دیدیم که به فرمانـده پادگـان نیـز تیرانـدازي و او را     
شدیداً مجروح کردند و با توجه بـه اعالمیـه مکـرر رهبـر انقـالب و      
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س اسفند که مقرر فرموده بودند هـر کـ   28همچنین اعالمیه اخیر 
شـود و ارتشـی    ها حمله کند عاري از دین شناخته می به سربازخانه

اي را کتباً  لت نیز چنین وظیفهبایستی از خانه خود دفاع کند، و دو
کردستان و حملـه بـه   هاي  یید و ابالغ نمود، ارتش نیز در پادگانتأ

ت اعزامـی  أسنندج، فقط به دفاع از خانه خود پرداخت و توقعات هی
اي نیسـت،   مذاکرات آقاي وزیر کشور، مطلب پوشیده به کردستان و

جز آنچه در تلگراف ایشان و پاسـخ سـتاد کـل ارتـش مـنعکس      ه ب
ــز مــی  ــد نی ــرار در اختیــار جرای ــه از ق انه تأســفباشــد و م اســت ک

هایی که آنرا منتشر کرده بودند، همچنانکه در باال گفته شد  روزنامه
  مغرضانه کردند.طرفی خارج و دخل و تصرف  از موضع بی

س: رابطه شما در ارتش گذشته با دکتر مصدق و دیگـر یـاران   
  وي چگونه بود؟

ج: به خاطر دارید که مرحوم دکتـر مصـدق عـالوه بـر رئـیس      
دولت وزیر دفاع نیز بود و انتخاب من به فرماندهی تیپ گـیالن در  

  ، توسط ایشان انجام شد.32فروردین ماه سال 
فربد به عنوان ریاست کـل   لشکرسرس: دلیل جایگزین نمودن 

  ارتش ملی ایران از سوي مهندس بازرگان چه بود؟
از طـرف   ج: چون از شروع به ثمر رسیدن انقالب، ارتش دائمـاً 

طلب! مـورد اتهـام و تحقیـر     مقامات مسئول و غیرمسئول و وجاهت
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حق تشخیص ه گرفت، و اینجانب ادامه وضع را منصفانه و ب قرار می
مچنین با توجه به سایر موضوعاتی کـه در اسـتعفانامه   دادم و ه نمی

وزیر ذکـر شـده اسـت، ادامـه      تقدیمی به حضور امام و آقاي نخست
  خدمت را به صالح ارتش و خود تشخیص ندادم و استعفا کردم.

خیانت شما به نهضت ملی و حرکت شـما از رشـت    مسألهس: 
رکوبی به سوي تهران آنطور که در آسیاي جـوان نوشـته بـود و سـ    

  نهضت ملی و بنیاد ساواك به همراه بختیار چه بوده است؟
ج: ماشاءاهللا این روزها جرائد آنقدر متعددنـد کـه مـن فرصـت     

گوئید اگـر منظـور    مطالعه آنها را ندارم ولی در مورد مطلبی که می
ام که مضـحک   که من با تیپ رشت به تهران حرکت کردهاین است 

ن براي استفاده از مرخصی یا امور است و چنانچه آمدن من به تهرا
سـاواك سـمتی   تأسـیس  در  ضمناًاداره بوده الزم به توضیح نیست. 

وزیري است. (رئیس ساواك معـاون   ام. ساواك معاون نخست نداشته
کـه بـه    36وزیر است) ولی به خاطر دارم من در اسفند سال  نخست

ساواك زندان افتادم، کیفر خواست دادستان ارتش رونوشت گزارش 
  به شاه سابق بوده است.

 ههــایی کــه در ارتــش گذشــت س: ســوابق سیاســی و فعالیــت
  اید چه بوده است؟ داشته
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ج: من از خیلی قـدیم و زمـانی کـه شـاگرد دبیرسـتان بـودم،       
توجهم به این نکته جلب شده بود که در هر اجتماعی از شـاگردان  

گري و کـار هـاي   سـازمان ترین  یک کالس یا مدرسه گرفته تا بزرگ
ترین افراد برگزیده شوند ولی وقتـی   سیاسی، باید بهترین و شایسته

شـود و حتـی    رسد این روش نادیده گرفته مـی  مملکت می رأسبه 
کشـور   رأسبه نام اینکه فرزند پادشـاهی هسـتند در    کودکان صرفاً

خره موقعی که ن طرز تفکر و تراوشات کالم و باألگیرند و ای قرار می
را کنـار   خـود  هاي مذهبی و ایـدئولوژیکی  و بررسینتیجه مطالعات 

خودکامگی و عوارض حکومت شاه قرار دادم به این نتیجـه رسـیدم   
کنـد نـه بـا مـذهب و      که سیستم سلطنتی نه با منطق تطبیق مـی 

سـال زنـدانی    6به دوبـار و   اقداماتی بر علیه سلطنت کردم که مآالً
 3بـه مـدت    1342سـال و   3بـه مـدت    1337هاي  شدن در تاریخ

سال تحت نظر بودن که براي معالجه حتـی تـا آخـرین     14سال و 
  روزهاي انقالب اجازه خروج از کشور را نداشتم، منتهی شد.

چه  آمریکاکودتاي شما علیه شاه به کمک امینی و  مسألهس: 
  بود؟

ئیـان خـود   آمریکاج: اگر منظور در زمان قدرت شاه بـوده کـه   
سیاست خارجی بـه دنبـال در دسـت     شاه را داشتند و دلیلی ندارد
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سـک فعالیـت دیگـران را    یداشتن قدرت موجود نباشد و بخواهـد ر 
  حمایت کند.

  س: پیشنهاد شاه در روزهاي آخر به شما چه بود؟
ج: پیشنهاداتی در مورد تشکیل حکومتی شدکه شاه یـا فرزنـد   

هاي خـود را   او، فقط سلطنت کنند نه حکومت و قسمتی از سرمایه
دیـت  رگردانند و جواب من این بود که اگـر شـاه بـه موجو   به ملت ب

ییـد امـام بایـد ضـمن پـوزش از      کشور عالقمند است، در صورت تأ
ملت، کلیه سرمایه خود را پـس دهـد و تکلیـف رژیـم را بـه ملـت       
واگـذار کنــد و از سـلطنت بــراي خـود و اوالدش منصــرف شــود و    

  1تکلیف رژیم را به این ملت واگذار کند.

  طلبی رنی و موج جدید تجزیهبرکناري ق
هـاي   قرنی مـانع اصـلی بـر سـر راه گـروه      لشکرسربا برکناري 

گرا در ایران برداشته شد و دولت موقت با روي کار  طلب چپ تجزیه
منفعل و بـدون هرگونـه شـهامت     کامالًآوردن دو شخصیت نظامی 

ناصر فربد به عنوان رئیس سـتاد و مهنـدس    لشکرسری نانقالبی یع
در  عمـالً تقی ریاحی که زمانی رئیس سـتاد دکتـر مصـدق بـوده و     

ناکارآمد بوده اسـت نیـروي نظـامی     ،ناتوان کامالًدفاع از دولت وي 
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ناکارآمد کرد. این ناکارآمدي آن قدر واضح بـود کـه    عمالًانقالب را 
مشـخص بـه    کـامالً ور طلبی در ایران به طـ  تجزیههاي  عمده بحران

نشـانه   ترین  گردد و مهم قرنی برمی لشکرسربعد از مقطع برکناري 
هـاي   سـازي سـازمان چریـک    آن آغاز بحران گنبدکاووس و بحـران 

فدایی خلق در ترکمن صحرا بوده است که در روز ششـم فـروردین   
ن روز درگیري در گنبد آغـاز  یر و در هماکنقرنی بر لشکرسر 1358

طلـب   جالب توجه درگیري گنبد بسیج نیروهاي تجزیهشد از نکات 
از نقاط مختلف کشور از جمله کردستان است صـرفنظر از هرگونـه   

ــروه   ــاهنگی گ ــی در خصــوص هم ــا دولت ــی و ی ــاي  ســند سیاس ه
طلب شمال غرب و شمال شرق، وقوع یک حادثه رانندگی در  تجزیه

اقـع  زنجـان و  -کیلومتر جـاده بیجـار    15در راه  1358فروردین  9
  شده بود.

نفره از نیروهاي یاري کننـده   16در این حادثه که یک کاروان 
رفتند در روي  نفره سنندج که به گنبد می 5زیر نظر شوراي موقت 

به علت اشتباه راننـده بـه رودخانـه سـقوط     » زردکمر«پل رودخانه 
شته شـدند. جالـب آن کـه شـوراي موقـت      کنفر از آنان  9کردند و 

ادثه سه روز عزاي عمومی در سنندج اعالم کرد سنندج براي این ح
  اند: شدگان چنین گزارش کرده و در جریان تشیع جنازه این کشته
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مبـارزان سـنندج مـردم ضـمن دادن      هتشـییع جنـاز   مراسم«
هاي ایران اعتراض کردند و از دولت  شعارهایی به کشتار مردم خلق

ج را قرنی که دستور سرکوبی شدید مـردم سـنند   لشکرسرمجازات 
  1»داده بود شدند.

شـدگان، موضـوع اجتمـاع نیروهـاي      صرفنظر از ماهیت کشته
طلبــی و تعــارض بــا انقــالب اســالمی علیــه  داراي گــرایش تجزیــه

قرنی جالب توجه است عالوه بر این در دانشگاه تهران نیـز   لشکرسر
 دادنـد  اي با عنوان هواداران خلق کـرد در اجتمـاعی شـعار مـی     عده

خلـق کـرد   «ایران خودمختـاري بـراي کردسـتان    ی براي سرادموک
  »پیروز است ارتجاع نابود است.

ارتـش  «ه فریاد زدنـد:  پس از اعالم خبري از کردستان این عد
  ».باید گردد قرنی نابود باید گردد خلق ایران

اي در دانشگاه صنعتی شریف  به دنبال آن در عصر آن روز عده
کیـد بـر رهبـري    أن تاي ضـم  گرد هم آمدند و در آن طی قطعنامـه 

شیخ عزالدین حسینی از دولت مجازات سـرهنگ صـفري فرمانـده    
پادگان سنندج را خواستار شدند عالوه بر آن اعالم کردند که مقاوم 

ه هـیچ  است ب هتنها برکناري تیمسار قرنی به دلیل جنایتی که کرد
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ی بیشتر واقعه و معرفی عـاملین و  وجه کافی نیست، خواستار بررس
  باشیم. نها میمجازات آ

اي  عــده مجــدداًامــا درســت در همــین روز در شــهر ســنندج 
درصدد اشغال پادگان شهر سنندج برآمدند اما در شهر مهابـاد کـه   
مرکز قدرت حزب دمکرات کردستان و شیخ عزالدین حسـینی بـود   

گیري جمهوري اسالمی به راه انداخته شد و  تظاهرات بر علیه شکل
بـه جمهـوري اسـالمی    » نه«کاردهاي نیروهاي حزب دمکرات با پال

اي را بر خالف همه مردم ایران اعـالم کردنـد و ایـن در حـالی      رویه
امـام  بود کـه قبـل از ایـن دائمـاً از حمایـت از انقـالب اسـالمی و        

  1زد. دم می (ره)خمینی
عبدالرحمن قاسملو دبیر کـل حـزب دمکـرات کردسـتان کـه      

مالقات کرده از درخواست خود مبنـی   (ره)امام خمینیمدعی بود با 
در پاسـخ بـر    (ره)امـام خمینـی  گفـت امـا    بر خودمختاري سخن می

وحدت همه مردم ایـران و حقـوق متسـاوي همـه ایرانیـان سـخن       
قرنـی اظهـار شـادمانی     لشکرسرناري کاما در عین حال از بر 2گفت
  کرد.

  »قرنی از کار برکنار شد. لشکرسرما خیلی خوشحالیم که «
                                                

 8همان ص  .1
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نسـبت بـه    مـردم کـرد اصـالً   «گوید:  اینکه قاسملو میتر  جالب
ارتش و ژاندارمري و شهربانی به شـدت حساسـیت منفـی دارنـد و     

ایجـاد نفـرت   بهتر است این نیروهـا در کردسـتان از ایـن دو اسـم     
اجازه داد ارتش بـه چمـاق دولـت بـراي      نبایدکند ضمن آن که  می

  »سرکوب جنبش خلق تبدیل بشود.

  (ره)امام خمینیمالقات قرنی با 
قرنی که عضو نظامی شوراي انقـالب بـود و بـه خـاطر      لشکرسر

طلبـی مـورد    اش در جلوگیري از گسـترش بحـران تجزیـه    فداکاري
گرایان قرار گرفتـه   گرایان و چپ مهري مشترك دولت موقت ملی بی

در قم رفت و به مدت یـک سـاعت    (ره)امام خمینیبود به مالقات با 
  مالقات کرد. (ره)امام خمینیبا 

  و قرنی (ره)امام خمینی
قرنـی بـه    لشکرسرو  (ره)امام خمینیشاید بیان از ارتباط میان 

آسانی ممکن نباشد چرا که اسناد و مدارك قابل توجهی تاکنون به 
انتشار نرسیده است و آنچه که ما در اختیار داریم تا حـدود زیـادي   

ند ا صادر شده است که عبارت (ره)امام خمینیفقط از ناحیه حضرت 
  از:
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قرنـی در   لشـکر سرمبنی بر عضویت  (ره)امام خمینی. دستور 1
شوراي انقالب اسالمی که ما فقط از عضویت ایشان اطالع داریـم و  

ایـم و شـاید در آینـده چنـین      به متن مکتوب آن دسترسی نیافتـه 
  امکانی فراهم گردد.

  قرنی. لشکرسرره دربا (ره)امام خمینی. اظهارات حضرت 2
شناخت دارنـد   (ره)امام خمینیهمانطور که غالب کسانی که از 

و بـا ادبیـات شـفاهی و مکتـوب ایشـان آشـنایی دارنـد بـه خـوبی          
دانند که امام به آسانی از شخصیتی تجلیل و ستایش بـه عمـل    می

مبهم و داراي اعوجاج اخالقـی و  هاي  آورد و در مورد شخصیت نمی
گشـد و یـا    گی به آسانی لـب بـه سـخن نمـی    سیاسی در مسیر زند

تر از آن که به آسانی قول هر شخصیتی را بـه عنـوان مرجـع و     مهم
پذیرفت و به آن بـه طـور رسـمی اسـتناد      نظریه خویش نمی مأخذ
کرد و به همین صورت به آسانی کسی را مـورد تنقیـد و ایـراد     نمی

ه ایشان در فقط به خاطر اوج دقتی بود ک و داد و این فقط قرار نمی
ها و در تعریف و یا تنقید از اشخاص مختلف و توجه بـه   کاربرد واژه

جایگاه مهم تاریخی خود ایشان بوده است. تتبع ما در آثار بر جـاي  
نـه   (ره)امـام خمینـی  حکایت از آن دارد که  (ره)امام خمینیمانده از 

اي به این نظـامی ارشـد و سـردار فـداکار انقـالب       تنها احترام ویژه
اسالمی داشته است بلکه به دفعات و همراه با احترام و بـه صـورت   
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مکرر به نظر او استناد کرده و همانند نظریه یک استاد مورد احترام 
در مسائل نظامی و انقالب، از دیدگاه ایشان یاد کرده و از ایشان بـه  

ط فقط فقـرات مختلـف   کند و ما براي اثبات این ارتبا اد میخوبی ی
کنیم تا با توضـیح   دمرد بزرگ را درباره قرنی ذکر مین رااظهارات آ

ــرال دایــن مطلــب علــت حقــ کــم ظرفیــت و هــاي  و حســادت ژن
 لشـکر سرغیرفداکاري که بعد از گذشت سالیان طوالنی از شـهادت  

ی را با توسل به انـواع  قرن لشکرسرکنند با نیش قلم  قرنی تالش می
ناشـناخته  هاي  طلب و وابسته به جناح خشونت را دروغ، چهره قرنی

د و در نقطـه  نـ اهللا و روحانیـت) بنام  نظام (منظـور نیروهـاي حـزب   
طلبان عوامل دشمن متجاوز که در خیانت و جنایت  مقابل از تجزیه

آنها علیه مردم کرد و تمامیت ارضـی ایـران هـیچ تردیـدي وجـود      
د به عنوان رهبران برگزیده مردم کردستان و قهرمان اسـتقالل  ندار

  خواهی معرفی نمایند.
  1آوریم. را در چند قسمت ذیل می (ره)امام خمینیما اظهارات 

  . هماهنگی در تصمیم به تصفیه ارتش1
اولین اظهار نظر درباره تصمیم به تصفیه گسترده سران ارشـد  

 لشـکر سردهـد عملیـات اجرایـی     ارتش است که به خوبی نشان می
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بوده است هنگامی کـه   (ره)امام خمینیمطابق با نظرات  کامالًقرنی 
نماینده جامعه اسالمی دانشـگاهیان   1357در بیست و هفتم بهمن 

 (ره)امـام خمینـی  د و در مالقـات  کنـ  مالقـات مـی   (ره)امام خمینیبا 
  پرسد: می

دیگـر راجـع بـه     مسـأله نماینده جامعه اسالمی دانشـگاهیان  «
دانیم که این ارتش طـوري سـاخته شـده کـه      ارتش است همه می

  »نظام شاهنشاهی را حفظ کند، نه اینکه براي دفاع از مردم باشد.
د! قبل از اینکه شما بفرمائید این هم حل شـ «: (ره)امام خمینی

همین امروز آقاي قرنـی و آقـاي یـزدي را خواسـتم آمدنـد اینجـا       
به باال را بیندازنـد دور و   لشکرسرهفته از بنابراین شد که در همین 

ها بیایند مشغول کار شوند ما ارتش ژاندارمري و شهربانی  این پایین
خواهیم ما باید این طبقه اول امرا و اینهایی کـه بـا فسـاد روي     می

خودشــان فاســد هســتند را کنــار بگــذاریم و  کــار آمدنــد و اکثــراً
ی بـدهیم  ها را یک سـر و صـورت   شان کنیم بعد این پایین بازنشسته

  1»بعد ببینیم افراد چطور هستند.
ـ  کامالًواضح است که اقدامات اجرا شده  پر اس تصـمیم  سـ ا رب

هـاي خـارج از عرصـه     رهبري انقالب بوده اسـت و اظهـارات ژنـرال   
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رهبري و فرماندهی عملیـات انقـالب ناشـی از ناآگـاهی و نـامحرم      
ا کـه  گیري رهبر انقالب اسـت. چـر   بودن آنها نسبت به روند تصمیم

عزل فرماندهان ارشد را عملی ناصواب و ناشی از خودسري معرفـی  
  1اند. کرده

  . بیانیه تسلیت2
از شـهادت وي   (ره)امـام خمینـی  قرنی  لشکرسرپس از شهادت 

  اي از سوي دفتر ایشان صادر شد. کرد و اطالعیه تأسفاظهار 
  تعالی بسمه
 اهللا قرنی موجب تأثر آیـت  لشکرسربار ترور تیمسار  تأسفخبر 
گردید معظم له دستور فرمودند تـا مراتـب    (ره)امام خمینیالعظمی 
 .شان را نسبت بـه خـانواده و نزدیکـان ایشـان اظهـار دارنـد       تسلیت

قرنی به حضـور   لشکرسرخانواده  يدیروز عصر همسر و اعضا ضمناً
شـدید  ثر تـأ  (ره)امـام خمینـی  رسیدند در این دیدار  (ره)امام خمینی

خود را از ترور تیمسار قرنی ابـراز داشـت و بـه خـانواده او تسـلیت      
  2گفت.
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در چند روز بعـد یعنـی در بیسـت و پـنجم      (ره)امام خمینیاما 
و بعد از ترور استاد شهید مرتضی مطهري و نقـد   1358اردیبهشت 

  ترور این دو شخصیت چنین اظهار داشت:
آن سـالمت،   دم بـه شناسـم یـک آ   ن... آقاي مطهري را مـی م«

کنند چرا؟ آقـاي مطهـري چـه     ادب، انسانیت را محکوم به قتل می
کرد؟ این بشر نیست؟ این انسان فیلسوف و عالم فقیه بشر نیسـت؟  
جرم قرنی چه بود؟ اینها چه جرمی کرده بودند کـه مسـتحق قتـل    

  1»بودند؟

  یک نظریۀ قرنیاز  (ره)امام خمینیهاي  یادآوري. 3
بعد از شهادت قرنـی چنـدین بـار اظهـار نظـر       (ره)امام خمینی

قرنی درباره زمان کوتاه پیروزي انقالب اسالمی و مواجهـه مـردم و   
بـه  » خدا رحمت کنـد قرنـی را  «ارتش پرداخت و همیشه با عبارت 

در  1358وسـوم خـرداد    کرد ایشان در بیسـت  جمله وي استناد می
نکـوهش  ضـد انقـالب و در   هـاي   طلبـی گـروه   بیان آشوب و تجزیه

اعمال آنان و در توضیح تصمیم سران ارتش در جهـت سـازماندهی   
  گوید: کودتا علیه انقالب چنین می
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در کردستان بادست احزاب مربوط به اجانب، آشـوب بزرگـی   «
هاي کمـی   حاصل شد و ملت و دولت بر آنها غلبه کردند حاال ریشه

ی که یک قدرت شیطانی به ایـن بزرگـی را شکسـت    تاز آنهاست مل
ملتی آن طور که مرحوم تیمسار قرنی بـه مـن گفـت، جـنگش بـا      

و  در آن وقتی که ما در تهران بودیم و بنا بود کودتا کننـد ، طاغوت
سه ساعت و نیم طول کشـید ایـن ملـت    همه سران قوم را بکشند، 

دیگر نباید از این بترسد که در کردستان حزبی یا جمعیتـی کـاري   
گنـاه   ار یـک دسـته بـی   تو کشـ  دهد. البته اسباب زحمـت  انجام می

  1»شوند. می
توضیح پیروزي مردم بر ارتـش تـا بـه دنـدان مسـلح در یـک       

از  (ره)امام خمینـی اقدام کوچکی نبود که  ،گسترده يطراحی کودتا
 (ره)امام خمینـی قرنی براي  لشکرسرتوضیحات  آن یاد نکند و ظاهراً

هریور شده بود چنانچـه در سـوم شـ   اي بسیار شیرین بدل  به خاطره
  گوید: می 58

این آخر که اینها حملـه کردنـد و خواسـتند کودتـا کننـد و      «
نقشه کشیدند تمام سران قوم را از بین ببرنـد. قرنـی خـدا رحمـت     
کند او را گفت جنگ بین مردم و قواي شاه مخلـوع سـه سـاعت و    
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هـا   و تـوپ هـا   به تانـک ها  نیم طول کشید با سه ساعت و نیم مشت
  1»غلبه کرد.

درك این نکته که تجزیه و تحلیل قرنی در آن شـرایط چقـدر   
ثر بوده هنوز براي ما روشن نشده اسـت امـا اظهـارنظر    و مؤکارگشا 
در درست بیست و سه روز بعد بسیار در خور  (ره)امام خمینیمجدد 

توجه و اهمیت است که در بیان معجزه پیروزي انقالب در بیست و 
  دهند. می چنین توضیح 58ششم شهریور ماه 

آخـر کـه   هاي  بعضی دیگر توطئه کودتا بود که در همان شب«
ما در تهران بودیم دیده بودنـد توطئـه ایـن بـود کـه روز حکومـت       

هـا   را در تمام خیابـان ها  نظامی اعالم کنند و قواي انتظامی و تانک
ل بدهنـد  حتمـا مستقر کنند و همان شب بریزند و هر کس را کـه ا 

بین ببرند ما هم هیچ اطالع نداشـتیم، قضـایا   یک چیز است از  مثالً
حکومت نظـامی را  «یث ال یحتسب واقع شد که گفته مثالً حرا من 

مــردم شکســتند و آنهــا نتوانســتند مرحــوم قرنــی خــدا » بشــکنید
اینجا بود به من گفت که جنگ ما بین مردم و قواي  ،رحمتش کند

خـالی در  هـاي   دولتی در آن شـب سـه سـاعت و نـیم بـود دسـت      
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ساعت و نیم بر تانک و توپ و مسلسل غلبه کرد این غلبه، غلبـه   سه
  1»الهی بود یعنی نظر خدا بود این نظر خدا را حفظ کنید.

  ترین انقالب . انقالب ایران آرام4
در جاي دیگري در اثبات این نظر کـه انقـالب    (ره)امام خمینی
 لشـکر رسب در جهان بوده باز بـه نظـر   ترین انقال اسالمی ایران آرام
در ایـن بـاره    1358کند لـذا در هفـدهم دي مـاه     قرنی استناد می

  گوید: چنین می
انقالبی بـود کـه در دنیـا    ترین  آرامباید گفت که انقالب ایران «

دیگر با یک سال و دو سال و سـه سـال   هاي  واقع شده است انقالب
شود جنگ باید باشد تـا یـک قـدرتی بـه قـدرت دیگـر        درست نمی

انقالب بود مرحوم قرنی بـه مـن گفـت کـه     واقعاً  پیروز شود اینجا 
ملت در عرض سه ساعت و نیم بر رژیم غلبه کـرد یعنـی آن وقتـی    

شتند با بنا دا نند و ما در تهران بودیمکخواستند کودتا ب که آنها می
را بگیرنـد و شـب کودتـا    ها  برقراري حکومت نظامی در روز خیابان

ریختنـد طـرح کودتـاي آنهـا     ها  کنند اما وقتی که مردم به خیابان
  2»خنثی شد.
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  خونریزيترین  . انقالب ایران و کم5
در تبیین این نظریه که انقالب اسـالمی ایـران    (ره)امام خمینی

ترین تلفات انسـانی را در جهـان و در جریـان تحـوالت انقالبـی       کم
آنجـا کـه در   کنـد   قرنی استناد مـی  لشکرسرداشته است باز به نظر 

  فرمایند. می 59جمع فرماندهان سپاه در تاریخ دوازدهم اردیبهشت 
در تاریخ و انقالبات دنیا  امیدوارم تا آخر پیروز باشید و بدانید«

چنین قضایایی که در ایران واقع شد، واقع نشده است مرحوم قرنی 
خدا رحمتش کند به من گفت که مبارزه ملت و دولت، سه سـاعت  

در دنیا نادر و یا غیرواقع است باالتر اینکـه در   مسألهو نیم بود این 
ن ریختنـد و عـده زیـادي شـاید یـک میلیـو       دیگر مـی هاي  انقالب

هـا یـک میلیـون جمعیـت      کشتند در یکی از انقالب جمعیت را می
کشته و یک و نـیم میلیـون نفـر حـبس شـد و تمـام مطبوعـات و        

  1»رادیوها کنترل و تمام احزاب درش بسته شد...
توان در زندگی و بیانـات   در کمتر موردي مینگارنده به اعتقاد 

به چنین استنادهاي مکرري از یک شخصیت دست  (ره)امام خمینی
اسـت و بـه نظـر     (ره)امـام خمینـی  ات زندگی ئیافت و این از استثنا

حیات و پس  اي که در رسد که ایشان با توجه به هجوم گسترده می
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قرنی صورت گرفته و خواهـد گرفـت    لشکرسراز حیات ایشان علیه 
ید با اهداف با هدف تجلیل و روشن شدن واقعیت هماهنگی آن شه

  اند. انقالب اسالمی، به دفعات از وي به نیکی یاد کردههاي  و آرمان

     ید مواضع قرنی و نقد مواضـع دولـت موقـت توسـط     تأی
  (ره) امام خمینی

طلــب بــه همــراه  هتجزیــهــاي  تــرین دلیلــی کــه گــروه اصــلی
ــا همنــوائی گــروه رحــاکم دهــاي  لیبــرال مســلح هــاي  دســتگاه ب

شـجاعانه   عقرنی اتخاذ کرده بودند مواض لشکرسرمارکسیست علیه 
و هوشمندانه او در برابر حوادث کردستان بوده اسـت درك درسـت   
قرنی از شرایط در پیش رو و اتخاذ رویه برخورد قدرتمندانـه بـدون   
استفاده از خشونت نظیر عدم واگـذاري سـالح و مقاومـت در برابـر     

پرتـاب   اندازي هواپیمابه همراه مانور بدون تیرها  خلع سالح پادگان
 احیانـاً و هاي منور که هیچ خطري در اطـراف خـود نـدارد    خمپاره

طلبـی بـراي جلـوگیري از     دستگیري عوامل اصـلی جریـان تجزیـه   
گسترش خونریزي مردم و پاسداران و سربازان و همچنـین عناصـر   

رهبران خود هستند اتخـاذ کـرده    تأثیرسیاسی که تحت هاي  گروه
هاي لیبـرال و دولـت موقـت     حقوق بشريمخالفت  بود و همواره با

قـرار   (ره)امـام خمینـی  روبرو شده بود به طور جدي مـورد حمایـت   
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گرفت به طوري که بعدها حتی شهید دکتر مصطفی چمران نیـز از  
امـام  ها نیـز پیـروي نمـود     همین رویه جدي در برخورد با گروهک

در توضـیح   1358در یکی از سخنان خود در اوایل سال  (ره)خمینی
ضد انقالب از جمله حزب دمکـرات و عبـدالرحمن   هاي  موضع گروه

  گوید: قاسملو و عزالدین حسینی چنین می
مختلـف، مثـل حـزب    هاي  اینها براي مقاصد خودشان با اسم«

نـد  هد .. به کارهاي خالف انسانی ادامه مـی .دمکرات و فدائیان خلق
سـت انقـالب نبایـد ایـن طـور باشـد آقایـان        ا این به گردن ماگناه 

خواستند بعد از انقالب هم خیلی با مالیمت رفتار کننـد. اسـالم    می
دهـد کـه مـا آزاد بگـذاریم کـه هـر کـس هـر غلطـی و           اجازه نمی

اي بکند و به خاك و خون بکشـد مـا بایـد از دولـت و وزیـر       توطئه
اینها سیصـد نفـر را زخمـی    بکنیم که در آن روزي که کشور گالیه 

چیزي ندیـدیم از رادیـو هـم     تأسفکردند از طرف دولت جز اظهار 
چیزي نشنیدیم... ملت فهمید که اینها خرابکارنـد حـزب دمکـرات    

تـوانیم   کردستان، جمعیتی خرابکار فاسـد و مفسـد هسـتند و نمـی    
خواهـد حـاال هـم اعتـراض      بگذاریم که اینها هر کاري دلشـان مـی  

کنید نظیر آنها چنـد روز   خود شما دارید این کار را می اند که کرده
فتند خود مـردم ایـن کارهـا را    رپیش آن خرابکاري را کردند و بعد 

طـور   کردند! در روزنامه دیدیم که عزالدین حسینی فاسد و همـین 



 

 365 

پاسدارها و مردم را بریدند اینها چنین سرگویند  قاسملوي فاسد می
فتـار کـرد بـا    رشود با آشتی و مصـالحه   مردمی هستند با اینها نمی

  1کنیم. اینها باید با شدت رفتار کرد و انشاءاهللا با شدت رفتار می

  کردم اي کاش قاسملو را دستگیر می
از حـوادث کردسـتان و اتخـاذ     (ره)امـام خمینـی  تجزیه تحلیل 

باور داشـت   (ره)امام خمینیحکایت از آن دارد که  مواضع آن بزرگ
طلبی هسـتند کـه بـا     اصلی توطئه رهبران سیاسی قدرت کانونکه 

باشند لذا با اشاره بـه   ها به دنبال کسب قدرت می اتخاذ تمامی روش
 1357شـهریور   23ل مالقات خود با عبدالرحمن قاسـملو در  حتماا

  گویند: چنین می
دو  نیستیم، خوب شما را انتخاب نکردند یکیگویند چرا ما  می

تا از شما را که انتخاب کردند آن هم با خیانت بود، قاسملو را ملـت  
انتخاب کرد؟ یا خود کردها هم با او مخالفند او با سر نیـزه و همـه   
جور اسبابی که داشت خودش را معرفـی کـرد و کـاش آمـده بـود،      

ک مـاه یـا بیشـتر او را    نیامد من خیال داشتم که بیاید همین جا ی
  2نگه دارم.
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  قرنی لشکرسرترور ارزیابی علل 
قرنـی توسـط گـروه فرقـان      لشکرسرارزیابی علل انتخاب ترور 

تاکنون مبهم و ناشناخته مانده است چرا که گروه فرقان به عنـوان  
هـاي سیاسـی و    بینابین کشمکشیک گروه سیاسی مذهبی که در 

گرایشات اولیـه رهبـر گـروه     ن زمان متولد شد و برخالفمذهبی آ
اکبر گودرزي به روحانیت و مقابله شدید وي با افکار مرحوم دکتـر  
شریعتی به طور ناگهانی در چرخشی سـریع بـه ضـد خـود تبـدیل      

در موضع حمایت شدید از تشیع علوي به ضـدیت   شود و ظاهراً می
هاي برجسته تفکر روحانیت از جملـه اسـاتید شـهید     شدید با چهره

پردازد که البته بعد نیز بـه   مطهري و شهید دکتر مفتح میمرتضی 
کنند، و از سوي دیگر به بیان مدل جعلی و خـود   ترور آنها اقدام می

پـردازد در جریـان    اي تفسـیري جدیـد از قـرآن مجیـد مـی      فرضانه
قرنی اولین انتخاب تروریستی گروه  لشکرسرانتخاب ترورها این بار 

رك و محاکمـات مربـوط بـه اکبـر     فرقان بوده اسـت اسـناد و مـدا   
قرنـی شـخص اکبـر گـودرزي      لشکرسرگودرزي ثابت شد که قاتل 

رهبر گروه فرقان بوده است و شاهدن عینی وقوع عملیـات تـرور را   
نـین  چاطالعـات هفتگـی مـاجرا را     هنام چنین آورده است که هفته

  گزارش کرده است.
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  قرنی ولی اهللا لشکرسرشهید  ترورچگونگی وقوع 
از تـرور  ترین گـزارش  مبسوط مجله اطالعات هفتگی گرگزارش
  دهد:   چنین گزارش می بوده که در آن شهید قرنی

صبح روز دوشنبه سوم اردیبهشت مـاه جـاري هنگـامی کـه     «
قرنـی   لشکرسرمجله شماره پیش ما زیر چاپ بود اطالع یافتیم که 

ه اند به همین دلیل موفق به چاپ این گزارش در شمار را ترور کرده
 گذشته نشدیم اما خبرنگاران سرویس حوادث اطالعات هفتگی فوراً

شـدند و ضـمن بازدیـد از محـل بـا      در محل وقـوع حادثـه حاضـر    
» ولی اهللا قرنـی «فقید  لشکرسرشاهدان عینی و آشنایان و نزدیکان 

یـد  آ گفتگوئی به عمل آوردند آنچه که از اظهارات شهود عینی برمی
ساعت یازده و پنج دقیقه صبح هنگامی داللت از آن دارد که حدود 

نـزل خـود واقـع در خیابـان     قرنی در حیاط کوچـک م  لشکرسرکه 
مشـهور اسـت)   ولیعصـر  (اکنون به نام » پهلوي سابق«دکتر مصدق 

زده است مورد اصابت گلوله از ناحیـه   روبروي سینما امپایر قدم می
 پا و پهلو قرار گرفته و به دلیـل جراحـت شـدید طحـال درگذشـته     

  »است.
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  پنج روز قبل از حادثه
قـرار گرفتـه   » هتل جـم «اهللا قرنی  ولی لشکرسردر برابر منزل 

  است.
گویـد: روز   زاده مسئول رزرواسیون هتل می آقاي سعید شریعت

فروردین ماه آقائی که خود را کارمنـد یـک شـرکت خصوصـی      29
کرد با ارائه یک برگ کارت شناسایی ملصـق بـه عکـس     معرفی می
اي این هتل ه اي کرایه یک اطاق خصوصی را نمود. اطاقخود تقاض

تختخوابی هستند و ما اطاق یـک نفـره    3تختخوابی و یا  2همگی 
تختخوابه به او کرایه دادیـم. در   2خاطر یک اطاق  ننداریم به همی

نیز بـه  روزهاي بعد که او در این اطاق اقامت داشت شخص دیگري 
نسرد این دو هیچگونه سوءظنی رام و خوآمد و ظاهراً آ مالقاتش می

داشت که ایـن شـخص میهمـان     انگیخت و اظهار می را در ما برنمی
پرداخـت ایـن شـخص     است و حتی پول تخت او را هم به هتل می

اطاقی در طبقه دوم را کرایه کـرده بـود امـا ایـن اطـاق بـه منـزل        
به همین خاطر تیمسار قرنی که در برابر هتل قرار دارد مسلط نبود 

هاي مختلف اطاقشان را بـا   هاي مکرر خود به بهانه ا با درخواستآنه
که درست روبروي منزل تیمسـار قرنـی اسـت    » 202شماره «اطاق 

عوض کردند در مدتی که این دو در این هتـل اقامـت داشـتند بـه     
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نها شـد و  آدهد نه تلفنی به  طوري که دفاتر سرویس هتل نشان می
بار بوسـیله احضـار مسـتخدم     3نه آنها با کسی تماس گرفتند فقط 

تقاضاي چاي نمودند و برخورد دیگري با کارکنـان هتـل نداشـتند.    
امروز که این اتفاق روي داده است مسلم گردیده که منظور این دو 
تروریست از اجاره اطـاق در هتـل جـم تحـت نظـر داشـتن منـزل        

در منزل وي بوده اسـت. بـه طـوري    » تردد«تیمسار قرنی و کنترل 
بین با در نظر گرفتن ساعات خلوت کوچه، تعداد کسانی که که ضار

منـزل   طانـد و سـاعاتی کـه او بـه حیـا      در منزل تیمسار قرنی بوده
قرنـی   لشکرسراند. همراه با  آمده است نقشه خود را عملی نموده می

کـرده اسـت    تزئیناتی که در منزل تیمسار فقید کار مـی یک کارگر 
اینـک در بیمارسـتان بسـتري     نیز به سختی مجروح گردیده و هـم 

است. یکی از شاهدان عینی که بطور اتفاقی نـاظر وقـوع حادثـه از    
گوید: حـدود سـاعت یـازده یـا یـازده و پـنج        نزدیک بوده است می
 رصـداي موتورسـیکلت بزرگـی شـدم کـه د      دقیقه بود که متوجـه 

انتهاي کوچه و مشرف بـه چهـارراه خلـوتی روشـن پـارك شـده و       
ته اسـت تـوجهی نکـردم و بـه کـار خـودم       شخصی پشت آن نشسـ 

مشغول شدم در این هنگام متوجه دو نفـر شـدم کـه یکـی از آنهـا      
شلوار شکالتی رنگی بتن داشت این دو در برابر منـزل تیمسـار بـه    

زدند هنوز فرصت کافی براي شناسایی آنهـا   وضع مشکوکی قدم می
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 قرنـی بـا   لشـکر سرپیدا نکرده بودم که صداي بـاز شـدن در منـزل    
ها مخلوط شد و فریـاد کـارگري را شـنیدم کـه سـعی       صداي گلوله

کرد خود را از منزل بیرون بیندازد حادثه چنان با سرعت اتفـاق   می
افتاه بود که قدرت هرگونه تعقل و فکري از مـن سـلب گردیـد بـه     

گر دو فرد مسلح بودم که در فاصـله   طوري که مات و مبهوت نظاره
انتهاي کوچه رساندند و به اتفاق را به  زمانی کمتر از دو دقیقه خود

  موتورسیکلت بود متواري شدند!فرد سوم که راننده 
کارشـناس اداره تشـخیص هویـت کـه در     » علی زمانی«آقاي 

آوري آثـار انگشـت و    اطاق ضاربین واقع در هتل جم سرگرم جمـع 
دارد بـا توجـه بـه     مدارك باقیمانـده از متهمـین اسـت اظهـار مـی     

شـود کـه اسـلحه     هاي بدست آمـده مشـخص مـی    و پوکه ها فشنگ
بـوده  » 45کلـت کـالیبر   «و نیـز  » یـوزي «ربین از نوع مسلسـل  ضا

ها به دیوار خورده و کمانه کرده است. در اطـاق   است. یکی از گلوله
فروردین ماه تـا لحظـه وقـوع حادثـه در کرایـه       29هتل که از روز 

هویـت  ها بوده است توسـط کارشناسـان اداره تشـخیص     تروریست
ــار انگشــتان ضــاربین از روي    انگشــت ــد و آث ــل آم ــه عم ــاري ب نگ

هـاي در و سـایر اشـیاء داخـل اطـاق       هاي چاي و دسـتگیره  فنجان
کارشناس اداره تشخیص هویـت  » علی زمانی«آوري شد. آقاي  جمع

نیز بدست آمده است کـه  » پوست تخمه«اظهار داشت که مقداري 
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دهان ضـاربین  » بزاق«تا نوع فرستیم  آنها را به آزمایشگاه پلیس می
مؤثري به دستگیري آنان خواهد کـرد  کمک  مسألهتعیین شود این 

زیرا ما نوع بزاق بدست آمده را با بزاق دهـان افـراد مـورد سـوءظن     
  تطبیق خواهیم داد.

ــکرسر ــی« لش ــدولی قرن ــوراً » محم ــدازي ف ــس از تیران ــه  پ ب
ثر واقـع  ؤبیمارستان مهر تهران انتقال یافت امـا معالجـات وارده مـ   

 لشـکر سردائـی مرحـوم   » صدري قرنی«نشد و وي درگذشت. آقاي 
رسانده اسـت در  » قرنی« لشکرسرقرنی که با عجله خود را به منزل 

ریـزد   حالی که به شدت بهت زده و غمگین است مداوم اشـک مـی  
ه زودتـر مسـببین ایـن حادثـه     دارد کـه بایسـتی هـر چـ     می اظهار

شناسایی و دستگیر شوند تا با مجازات آنها از تکرار چنین حـوادث  
 لشـکر سرروز دوشـنبه   30/11باري جلوگیري شـود. سـاعت    تأسف

ـ قرنی به بیمارستان مهر انتقال یافت و پس از نـیم سـاعت در ا   اق ت
بعدازظهر همان روز جنـازه   4عمل بیمارستان درگذشت. در ساعت 

تشییع جنـازه   مراسمار قرنی به پزشکی قانونی انتقال یافت و تیمس
شــنبه چهــارم اردیبهشــت مــاه انجــام گرفــت. یکــی از  در روز ســه

کارشناسان جنائی حاضر در محل حادثه به خبرنگاران اظهار داشت 
که در حال حاضر امکان افشاي مشخصات و اطالعات بدست آمـده  
در مورد ضاربین نیست زیرا ممکن است افشـاي ایـن اطالعـات بـه     
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سـن  » جـم «مسیر تحقیقات پلیس لطمه بزند. مسـئول رزرو هتـل   
قرنـی از   لشـکر سرسال تعیین کرد. بـراي   28تا  26ضاربین را بین 

محافظ مسلح تعیین شده بود اما تیمسار قرنـی   مأمورسوي کمیته 
ي بـه محـافظ مسـلح نـدارد     به اظهارنظر نزدیکانش گفته بود نیـاز 

که کارگر تزئیناتی شـاغل در منـزل تیمسـار قرنـی بـراي       هنگامی
گشاید ضاربین ابتدا  خارج کردن نردبان از منزل تیمسار خانه را می

او را هدف گلوله قرار داده و سپس تیمسار قرنـی را کـه در انتهـاي    
 بندند. محلی کـه  حیاط به قدم زدن مشغول بوده است به گلوله می

تیمسار قرنی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود پوشیده از خون بود 
ز در منزل بوده اسـت  یقرنی ن لشکرسردر لحظه وقوع حادثه همسر 

و خود وي نیز در انتقال شوهرش به بیمارستان حضور داشته و هم 
اینکه به علت بروز این حادثه دچار تألمات روحی شـدید اسـت بـه    

  با او پیش نیامد.همین دلیل فرصت گفتگو 
در آخرین ساعاتی کـه مجلـه آمـاده چـاپ بـود در روز شـنبه       

اردیبهشت مـاه جـاري گـزارش داده شـد کـه چهـار تـن از        هشتم 
انـد و همزمـان    قرنی دستگیر شده لشکرسرشرکت در ترور متهمان 

با انتشار خبر دستگیري این چهار تن، اعالم شـد بـازجوئی از آنـان    
 است. پس از دستگیري این چهار تن بـدواً بطور محرمانه آغاز شده 

انـد.   اعتـراف نمـوده  » فرقـان «به شرکت در قتل و عضویت در گروه 
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ند کـه یـک گـروه بـا اعتقـادات مـذهبی        دستگیرشدگان ادعا کرده
هستند اما تحقیقات بعدي نشان داده اسـت کـه ایـن عـده اطـالع      

سـت  زیادي از مبانی مذهبی ندارند. یکی از متهمـان در مراحـل نخ  
بازجوئی اعتراف کرده است که ندانسته به گروه فرقان پیوسـته و از  

هاي تروریستی این گروه اطالعی نداشته است، گروه فرقان از  هدف
تهران اقامت گزیدند رفت آمد کلیه افـراد  » جم«زمانی که در هتل 

انـد،   را کنترل کرده و در کاغذي یادداشـت نمـوده  » قرنی«به خانه 
فه و مشخصـات ظـاهري افـرادي را کـه ناشـناس      آنها همچنین قیا

اند در آن لیست مشخص کـرده بودنـد.    اند و به خانه قرنی رفته بوده
اند که قرنی قرار بود در فرصت دیگري تـرور   این گروه اعتراف کرده

  تر تشخیص دادند. شود اما در لحظه حادثه موقعیت را مناسب

و رویکردهـاي تروریسـتی در    آمریکـا سیاست خـارجی  
  مبارزه با انقالب اسالمی

با آغاز امواج گسترده انقـالب اسـالمی و اوج گـرفتن مبـارزات     
مردم و ظهور ضعف و فتور و خطر در هـم شکسـتن رژیـم پهلـوي،     

آشکار رسید که تـداوم حاکمیـت    کامالًایاالت متحده به این نتیجه 
ل حاکمیـت خـانواده   و تداوم منافع غـرب از طریـق اعمـا   ها  پهلوي

چنـد  میسر نیسـت هر  آمریکاسلطنت و الیگارشی حاکم در پیوند با 
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توان در این میانه شاه و یاحتی خانواده سلطنت را کنار گذاشت  می
ن را تغییـر داد. امـا   و الیگارشی حاکم را حفظ کـرد و یـا ماهیـت آ   

ن است که باید از اساس وقوع حادثه انقالب و تغییـر  نکته اساسی آ
ام سلطنت جلوگیري کرد چرا که در آن صورت همه امکانات بـه  نظ

گرفت  ن منافع ایاالت متحده قرار مییطور یک جا در اختیار مخالف
و منافع غرب در ایران و خاورمیانه با چـالش بسـیار جـدي مواجـه     

کـه   سـؤال در برابر ایـن   آمریکاشد. لذا دستگاه سیاست خارجی  می
» چه باید کـرد؟ «انقالبی در ایران  بایست در برابر خیزش جدید می

دو پاسخ اساسی داد که مبناي سیاست اعمـالی ایـاالت متحـده در    
  ایران شد.

. پاسخ اول که توسط وزارت امور خارجـه بـه رهبـري دکتـر     1
ســایروس ونــس وزیــر امــور خارجــه و ســازمان ســیا بــه رهبــري  

مـی  استانسفیلدترنر مطرح شد آن بود که: وقوع انقالب در ایران حت
طر بایـد از  ااست و سقوط شاه امري گریزناپذیر است. به همـین خـ  

بایسـت از   ایستادگی در برابر امواج انقالب خودداري کرد بلکـه مـی  
و مطـرح  » آمریکـا مخالفـان مـرتبط بـا سـیا و     «طریق فعال کردن 

تر آنان در فضاي انقالبی آنان را بر امواج انقالب سـوار   نمودن جدي
ر انقالب در ایران مهار زد و بـر مهمیـز قـدرت    کرد و از این طریق ب

هـاي   بایسـت چهـره   انقالب در ایران سوار شد. به همین خـاطر مـی  
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سیاسی متمایل و یا عضو جبهه ملی و یا نهضت آزادي که به نوعی 
در مسـیر  . هاي مستقیم و یا غیرمستقیم هستند در ارتباط آمریکابا 

  قدرت سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند.
هـا در ایـران ارتباطـات خـاص      ییآمریکاواقعیتی است که این 

اند که این ارتباطات  و اشخاص سیاسی داشتهها  خودشان را با گروه
ه تـ گرفـت، شـاید یـادآوري ایـن نک     خارج از نظر ساواك صورت می

ضروري باشد که ساواك موظف بود ارتباطـات و اطالعـات خـود از    
یـار سـازمان سـیا،    تسیاسـی و مسـائل مختلـف را در اخ   هاي  گروه

موساد و اینتلیجنت سرویس قرار دهد. اما هـیچ گـاه ایـن سـازمان     
موظف به عمل مشابهی نبودند. بازبینی مجدد اسناد النه جاسوسـی  

بـا تمـامی   هـا   ییآمریکـا سـازد کـه    به خوبی این نکته را روشن می
کردنـد   و حتی مذهبیون تـالش مـی  ها  و چپ گراگرا  ملیهاي  گروه

بدون اطالع ساواك بوده اسـت و  ها  ر کنند و این تماستماس برقرا
جهت نیست که در جریان محاکمات اعضاء کادر مرکزي سازمان  بی

 1مجاهدین خلق همگی آنهـا تیربـاران شـدند. امـا مسـعود رجـوي      

                                                
مسعود رجوي از اعضاي اولیه سازمان مجاهدین خلق بود که به همراه سایر اعضاي شوراي  .1

دستگیر و به دست ساواك دستگیر و شکنجه  1350مرکزي سازمان مجاهدین خلق در سال 
ساواك بود و با پیروزي انقـالب  در زندان  1357شد و در دادگاه محکوم گردید. از آن سال تا 

رهبري سازمان مجاهدین خلق را بر عهده گرفـت و   1358اسالمی از زندان آزاد شد. در سال 
در همین سال با اشرف ربیعی ازدواج کرد. رجوي در جریان انتخابات قانون اساسی جمهـوري  
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از مـرگ نجـات یافـت و     الملـل  مان عفـو بـین  به توصیه ساز ظاهراً
ف چپ و لیبـرال و  مختلهاي  آن که همه این رهبران گروهتر  جالب
و رهبـري   (ره)امـام خمینـی  یی در اصل مقابله با اسالم و آمریکاضد 

روحانیت و حکومت جمهوري اسالمی تحت عنوان مبارزه با ارتجاع 
  وحدت نظر داشتند.

حفـظ منـافع ایـاالت    » چه باید کـرد؟ «. پاسخ دوم در مورد 2
متحده، توسـط شـوراي امنیـت ملـی و رئـیس آن دکتـر زبیگینـو        
برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کـارتر داده شـد کـه حمایـت     

در ایـران را بـه    آمریکـا ت مستشـاري  أو هی وزارت دفاع و پنتاگون
  دنبال داشت.

                                                                                           
وري شـد.  آن را تحریم کرد ولی با ایـن وجـود کاندیـداي ریاسـت جمهـ      58اسالمی در سال 

ذلک تالش رجوي براي کسب قدرت آن هم، همه قدرت بـه همـراه مسـلح نمـودن افـراد       مع
با جمهوري اسالمی ایران اعالم جنگ مسلحانه کرد  1360همفکر بود، که در نهایت در خرداد 

بـه همـراه رئـیس     1360و پس از انتخاب محمدعلی رجایی به ریاسـت جمهـوري در مـرداد    
به فرانسه گریخت و در آنجا با رهبران کشورهاي مختلف به مـذاکره  جمهور مخلوع بنی صدر 

علیه جمهوري اسالمی پرداخت و در این حین به تـرور مسـئولین عـالی رتبـه و تـأثیر گـذار       
جمهوري اسالمی ایران مشغول بود. از جمله این مذاکرات با مقامات عالی رتبه عراق بود کـه  

هـاي تروریسـتی    د و از آن تاریخ بـه بعـد وي عملیـات   نقشه ضدیت و حمله به ایران را ریختن
متعددي را علیه جمهوري اسالمی در همکاري با عراق سازماندهی کرد. کـه معروفتـرین آن،   

بوده است (مرصاد) که توسط نیروهاي  598حمله به مرزهاي ایران در بعد از پذیرش قطعنامه 
 جمهوري اسالمی دفع و سرکوب شد.
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برژینسکی که استاد علـوم سیاسـی دانشـگاه هـاروارد بـود. بـا       
کـه   ،استادش در هـاروارد  »کرین برینتون«استناد به قول استادش 

در برابـر مـوج اعتـراض مـردم     هـا   دولـت  در انقالب اروپـا هرگـاه  «
آنها همراهی کردند نتیجه آن شـد  هاي  مماشات کردند و با خواست

که انقالب به پیروزي رسید. سران دولت محاکمه و تیرباران شـدند  
مستقر شـد. ولـی در نقطـه    تر  و دولت انقالبی با شدت هر چه تمام

اعتراضات مردم با شـدت  و ها  خواستدر برابر ها  مقابل هرگاه دولت
کردند و جمعی از رهبران مخـالف را دسـتگیر و سـریعاً     برخورد می
کردند. مردم در سـایه وحشـت بوجـود آمـده و فقـدان       تیرباران می

کشیدند و هیجان انقالب فـروکش   رهبري دست از ادامه مبارزه می
  »کرد. می

 مـن بـه تـدریج و بـرخالف    «گویـد:   برژینسکی در این باره می
ام که دولت نظـامی بـدون شـاه تنهـا      یل خود به این فکر افتادهتما

  »1انتخابی است که براي ما وجود دارد.
کید کـرد کـه در جریـان انقـالب     أبه همین خاطر برژینسکی ت

آمیـز زد تـا نیـروي     اسالمی ایران بایستی دست به اقدامات خشونت
ارت انقالبی مردم به انفعال کشیده شود. شوراي امنیـت ملـی در وز  

                                                
 368ـ قدرت و پرنسیب ص  برژینسکی زبیگینو .1
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و ژنرال  آمریکادفاع در دستورالعملی که براي ویلیام سولیوان سفیر 
بـراي   آمریکـا رابرت هایزر ژنرال اعزامی جیمی کارتر رئیس جمهور 

  کنترل و در دست گرفتن اوضاع صادر شد.
  تشویق سران ارتش به حمایت از دولت بختیار -الف 
طرح امکان مداخله نظـامی مسـتقیم بـراي حفـظ رژیـم       -ب 

  غیرنظامی
در صورت محو کامـل نظـم و    پشتیبانی از کودتاي نظامی -ج 
  امنیت

ید مرکـب  فبراي اجراي چنین دستورالعملی شورایی در کاخ س
از وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و رئیس شوراي امنیتی کـاخ سـفید   

بودنـد و برژینسـکی تـا آخـرین     روزانه پیگیر اجراي ایـن سیاسـت   
و سـرکوب  » مشـت آهنـین  «روزهاي عمر رژیم پهلوي از سیاسـت  

  .1کرد حمایت و آن را توصیه می انقالب شدیداً
انقالب اسالمی چه در قبل از پیروزي و چـه  هاي  توجه به سال

ـ      ه بعد از آن تعارض رفتار در سیاسـت خـارجی ایـاالت متحـده را ب
تـوان بـه مـوارد پیـاپی      نوان نمونه میکنیم. به ع خوبی مشاهده می

  چون:

                                                
 27ـ  1درنجاتی همان مأخذ ص  .1
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اعـالم   ،روي کار آمـدن شـریف امـامی    ،سک. کشتار سینما ر1
 ،اعـالم حکومـت نظـامی    ،و مماشـات بـا مـردم   سیاست آشتی ملی 
هـاي   آزادسازي فضاي سیاسی از طریق نطـق  ،کشتار هفده شهریور

اشـاره کـرد کـه در     شوراي ملـی  پیش از دستور نمایندگان مجلس
طی یک مدت کوتاه شاهد دوگانگی رفتار سیاسـی شـاه و باالصـاله    

هوشـمندانه   (ره)امام خمینیباشیم نکته مهمی که  ایاالت متحده می
  را به باد انتقاد گرفته بود. آمریکااین تضاد رفتاري ها  و بارها  بار

اتخاذ سیاست ترور و نابودي رهبران انقـالب در چنـد مرحلـه    
ترین گام اعزام ژنرال رابرت هـایزر   بینی شده بود. اولین و مهم پیش

معاون سرفرماندهی ناتو در اروپا به ایران بود که براي حفظ ارتـش  
هـاي   سازماندهی عملیات کودتا به ایران اعزام شده بـود کـه تـالش   

وي در هماهنگ کردن با فرماندهان ارتش و اجراي عملیات کودتـا  
ي جدي وي و برژینسکی براي عملیاتی کـردن  ها ناکام ماند و تالش

بهمن با شکست قطعـی مواجـه    22و  21آخرین روزهاي  کودتا در 
  شد.

در آخـرین  هـا   هرچند ابراهیم یزدي در کتـاب آخـرین تـالش   
هـا   ییآمریکـا اسـامی تعـدادي از کسـانی کـه وي بـاور دارد      ها  روز

سـازد.   منتشر میاند را  درصدد نابود کردن آنها به هنگام کودتا بوده
دهـد اعضـاي لیسـت منتشـر شـده       بعدي نشان میهاي  اما واقعیت
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توسط وي هیچگاه هدف عملیات تروریستی قرار نگرفتند و کسـانی  
قرار گرفتند به هـیچ روي   آمریکابا در عناصر مرتبط  ورتر  که هدف

با عناصر ذکر شده در کتاب آقاي یزدي همخوانی ندارنـد و چنـین   
آید. که انتشار و یا در دسـترس قـرار دادن ایـن     فرضی به ذهن می

اصـلی  هـاي   لیست فریبی سیاسی و امنیتی براي گم کـردن هـدف  
نگـاري اتفـاق    ایاالت متحده بوده است و یا آن که در مسـیر تـاریخ  

  اي صورت گرفته باشد. ویژه
هر چند هـایزر در عملیـات خـود ناکـام مانـد و سـران ارتـش        

د حتی خود را حفظ کنند تا این کـه  شاهنشاهی توان آن را نداشتن
فداکاري نمایند ولـی سیاسـت شـوراي امنیـت      آمریکادر راه منافع 

چنـد  ها  ملی پس از مدتی دامن انقالب را گرفت و در موج اول ترور
انقالب هدف ترور قـرار گرفتنـد و   هاي  شخصیتترین  تن از کلیدي

  این عملیات توسط گروه کوچک، افراطی فرقان صورت گرفت.
دهـد کـه اکبـر گـودرزي رهبـر       نشان می آمریکااسناد سفارت 

گروه فرقان به طـور مشـخص در ارتبـاط بـا ایـاالت متحـده عمـل        
بـه قـدري دقیـق    هـا    کرده است. پرواضح اسـت انتخـاب گزینـه    می

عملیاتی و مؤثر بوده است که به خوبی حکایت از دقت نظـر بسـیار   
معصومه ابتکار کـه خـود از   ها دارد. خانم دکتر  باال در انتخاب سوژه
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و سـخنگوي دانشـجویان بـوده     آمریکـا فعاالن اصلی اشغال سفارت 
  کند. به وضوح تصریح می» تسخیر«است در کتاب 

سند سري و فوق سري مربوط بـه  ها  در ساختمان مرکزي ده«
ان مـأمور سلطنت طلبانی یافتیم کـه در تـرور شـهروندان عـادي و     

تـرین اسـناد دربـاره گروهـی      دهدهنـ  ها دست داشتند. تکـان  کمیته
  سیاسی به نام فرقان بود.  

فرقان گروه کـوچکی متشـکل از نوجوانـانی بـود کـه حتـی از       
بهره بودند چه رسد به بیـنش   ترین شناخت درباره اسالم بی ابتدایی

  الزم درباره مسایل معاصر.
هاي  رهبران این گروه به اعضا آموخته بودند که قتل شخصیت

بخشد، بـا همـین تفکـر دو تـن از      آنها را بهبود میمذهبی موقعیت 
مفتح توسط آنها  اهللا اهللا مطهري و آیت رهبران برجسته مذهبی آیت

به شهادت رسیدند. مردم معتقد بودند کـه گـروه فرقـان را عناصـر     
کنند. اسنادي که در سفارت به دسـت   خارجی حمایت و هدایت می

 آمریکاداد  سناد نشان میگمان مردم را ثابت کرد. این ا یآمد درست
  1»از طریق اشخاص ثالث با گروه فرقان تماس گرفته بود.

                                                
  146ص 1379ابتکار معصومه، تسخیر، انتشارات اطالعات تهران  1
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ترور فرقان بسیار در خور توجـه  هاي  با این وجود مدل انتخاب
رسد در زمان دستگیري عوامل جنایات فرقـان   است. به به نظر نمی

توجه و تحقیقات کافی در ارتباط با پیوندهاي خارجی آنها به اندازه 
ي سازمان  صورت گرفته باشد و البته با توجه به نفوذ گسترده کافی

هـایی کـه    هاي سیاسی در ایـران خصوصـاً گـروه    سیا در میان گروه
تـري از عوامـل    اند بعدها رد پاي روشن تر داشته برخوردهاي افراطی

ــامســتقیم  ــه    در  آمریک ــذلک از جمل ــت. مع ــت شــده اس ــا یاف آنه
باید به طور جـدي مـورد بررسـی    هایی که در انقالب اسالمی  پدیده

  پیوندهاي خارجی آن است. مسألهقرار گیرد همین پدیده فرقان و 



 

 383 

  اولین ترورها
  ولی اهللا قرنی لشکرسر. تیمسار 1

ي در صـف  لشـکر سرارشدترین افسر اطالعـاتی کـه بـا درجـه     
انقالبیون مسلمان بود و اتفاقاً با سرعت و دقـت و در مقـام ریاسـت    

هـاي   شوراي انقالب اسـالمی راز و رمـز بحـران   ارتش و عضویت در 
اي مثل کردستان و طرح انحالل ارتـش و کوتـاه    الساعه منطقه خلق

کردن زمان خدمت سربازي را درك کـرد و بـا قـدرت در برابـر آن     
طلبـی   ایستاد و البته به جرم همین ایستادگی در برابر مـوج تجزیـه  

طلب کـرد   هاي تجزیه جدید، مهندس بازرگان او را برکنار و از گروه
ت از خود در اختیار سرازیادي را در جهت حهاي  تفقد کرد و سالح

کردستان یکـی  هاي  پادگانها  آنان گذاشت که اتفاقاً با همان سالح
  پس از دیگري به تصرف ضد انقالب در آمد.

هیچ تریدي نیست که حضور شهید قرنـی بـا اطالعـات بسـیار     
بسیاري را در اختیار هاي  فرصت توانست گسترده و باالي نظامی می

این عملیات تروریستی توسط  آن قرار دهد و اتفاقاًو رهبري انقالب 
شخص اکبر گودرزي صورت گرفت کـه نشـان دهنـده اهمیـت آن     

  است.
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  اهللا استاد شهید مرتضی مطهري . آیت2
نقش استاد مطهري در حفظ اصالت اندیشه اسالمی و انقـالب  

توانسـت رازگشـاي    بـدیل اسـت او بـه خـوبی مـی      بی قطعاًاسالمی 
االت نوین در حوزه اندیشه و عمل ؤبسیاري از معماهاي انقالب و س

ابتـدایی و التقـاطی   رسد که باورهـاي   انقالب باشد. بعید به نظر می
ن و تعارض نه چندان روشـن و  اعضاي فرقان از دین و منطق فهم آ

انتخاب آنها بوده باشـد.  محسوس و علنی آن با استاد مطهري دلیل 
خاصه آن که استاد مطهري رئیس شوراي انقالب نیز بـوده اسـت و   

سکاندار بخش اعظم از مدیریت انقالبی کشور نیز بـوده اسـت.    عمالً
دهد که چگونه ایـاالت   انتخاب ترور شهید مطهري و قرنی نشان می

متحده توسط عامل خود یعنی فرقان توانست انقالب اسالمی را بـه  
فرمانـده   کنـد و بـی  دنبـال  دي در دو جبهه دفاع و اندیشـه  جور ط

نمایند. تئوري برژینسکی و کرین برینتون را تـا حـدود زیـادي بـه     
  مرحله اجرا درآورد.

  اهللا دکتر مفتح . آیت3
اي بـه ظـاهر    اهللا مفتح کـه اتفاقـاً چهـره    در خصوص ترور آیت

اسـت  ت بسیاري مطـرح اسـت. واقعیتـی    سؤاالکمتر سیاسی است. 
ترین تظـاهرات مردمـی    دکتر مفتح سازمان دهنده اولین و گسترده

از  اي حوزه و دانشگاه در تهران بوده است. اندیشه هماهنگی اندیشه
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او بـوده اسـت. چیـزي کـه بـه آسـانی بـراي        هـاي   باورها و تـالش 
توانست باشد که به خـاطر   هاي جوان چندان قابل درك نمی فرقانی

  آن دست به ترور بزنند.

  االسالم هاشمی رفسنجانی . حجت4
ثر و ؤهاشمی رفسنجانی را همگـان بـه عنـوان یـک چهـره مـ      

کلیــدي در جریــان قبــل و بعــد از انقــالب قبــول دارنــد. هاشــمی  
بدیل در انقـالب اسـالمی بـوده و انتخـاب او نیـز       سیاستمداري کم

توانست خالی از تأمل باشد ولی هاشمی رفسنجانی بـه واسـطه    نمی
  از دام خطر ترور فرقان گریخت. شجاعت همسرش

  اهللا قاضی طباطبایی . آیت5
ثر در رهبـري آذربایجـان در   ؤامام جمعه تبریز و شخصـیت مـ  

که نقش بسیار مهمـی در یکپارچـه    (ره)امام خمینیمسیر انقالب و 
سازي قدرت سیاسی و مذهبی در آذربایجان داشـت حـذف چهـره    
شهید قاضی زمانی آشکار شد کـه آذربایجـان گرفتـار فتنـه حـزب      

ــران  ــلمان و بح ــق مس ــاي  خل ــت  ه ــت آی ــه مرجعی ــوط ب اهللا  مرب
  شریعتمداري شد.
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  . مهدي عراقی6
بی بـود. او  مهدي عراقی سازمان دهنده بسیاري از حوادث نقال

 لشـکر سروزیـر و وزیـر دربـار،     نخسـت  ،در ترور عبدالحسـین هژیـر  
وزیر حامی شرکت نفت انگلـیس، حسـنعلی منصـور     آراء نخست رزم

ــاءک ــ  نامض ــش م ــیون نق ــه کاپیتوالس ــت و در ؤنده الیح ثري داش
شخصـیت غیـر    تـرین   سازماندهی امور سیاسـی و انقالبـی نزدیـک   

بوده است. نفوذ عراقی در جامعـه بـازار و    (ره)امام خمینیروحانی به 
مردم نفوذي جدي و عمیق بود. نفوذي که جانشـینان سیاسـی وي   

  هیچگاه نتوانستند به اندکی از آن دست یابند.
نیـز انتخـاب از سـر    بـراي تـرور   عراقـی  شهید مهدي انتخاب 

ت سیاسی و هوشمندي اطالعاتی بود کـه ایـن در وسـع درك    سراف
  نبوده است. قطعاًگروه فرقان 

اهللا سـیدعبدالرحیم ربـانی    البته فرقان بعدها در اقداماتی آیـت 
شیرازي را هدف قرار دادند که با مجروح شدن وي عملیات آنها بـه  

(رهبـر معظـم انقـالب)     1360انجام رسـید و تـرور ششـم تیرمـاه     
اي امام جمعه وقت تهران و نمایـده امـام در شـوراي     اهللا خامنه آیت

رسد این ادعا بـراي   یز بر عهده گرفتند که به نظر میعالی دفاع را ن
  گم کردن رد پا توسط مجاهدین خلق صورت گرفته باشد.
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ل حتمـا گیـري پدیـده فرقـان و ا    از نکات مهم بازکـاوي شـکل  
پیوندهاي خارجی آن است که براي آشنایی بیشتر با گـروه فرقـان   

  شود. ارائهالزم است اطالعات بیشتري از عقاید و عملکرد آنها 

  گیري گروه فرقان تاریخچه و نحوه شکل
گذار اصلی تشکیل ایـن گـروه اسـت از     اکبر گودرزي که بنیان

ــال ــدود س ــاي  ح ــی از   1351 - 52ه ــوم دین ــیل عل ــت تحص جه
رود و یکـی دو سـال بعـد بـه قـم       زادگاهش به شـهر خوانسـار مـی   

به تهران آمده و در مدرسه چهـل   54مسافرت نموده در اواخر سال 
شود، او از ابتـدا در   ستون مسجد جامع بازار به تحصیل مشغول می

نمایـد. در   کنار دروس طلبگی مطالعات تفسیري را هـم شـروع مـی   
ران به دعوت افراد مختلف و ائمه جماعات مساجد جهت تشکیل ته

هـا آمـوزش    شود، در ایـن کـالس   آموزش قرآن فعال میهاي  کالس
ابتدائی قرآن براي نوآموزان و تجزیـه و تحلیـل مسـائل سیاسـی و     

شـد. در   بررسی آیات قرآن براي بزرگساالن توسط وي تدریس مـی 
یل گـروه فرقـان نقـش    همین جلسات با افرادي که بعدها در تشـک 

مدتی بعد گـودرزي بـه مدرسـه شـیخ     شود.  کنند، آشنا می پیدا می
کشـد، و بـه    رود که ماندن در آنجا زیاد طـول نمـی   عبدالحسین می

شـود. در   کند از مدرسه اخراج مـی  می حهایی که مطر خاطر دیدگاه
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همین ایام شخصی به نام مصطفی جـوادي از گـودرزي دعـوت بـه     
در هیأت آنها شـرکت و بـه دنبـال آن از مدرسـه     آورد که  عمل می

کنـد. زمـانی کـه     شیخ عبدالحسین به خانه جوادي نقل مکـان مـی  
گودرزي در مدرسه جهت تشکیل کالس به مسـجد خمسـه قلهـک    

گردد، کـه بعـدها    اي دیگر آشنا می شود. در مسجد با عده دعوت می
  شوند. از فعاالن گروه فرقان می

ها در منازل تشکیل  هم براي خانمدر پی آن وي جلسات سیار 
دهد. به طور کلی دو مرکز فعالیت گودرزي یکی در غرب تهران  می

و دیگري شمال تهران (قلهک) بوده که اعضاي گروه غالباً از این دو 
ي بـه ایـن دو محـل رفـت و     زاند. در همین ایام که گودر محل بوده

هـم   ریکرده است همزمـان بـه نوشـتن بـه اصـطالح تفاسـ       مد میآ
مشغول بوده است که آنها را تحت عنوان پیام قرآن منتشر ساخت، 

محمـد   1356پس از پایان جلسات مسجد خمسه قلهـک در سـال   
ي دعــوت زمتحــدي و عبــاس عســگري و شــاه بابــا بیــک از گــودر

کنند کـه جلسـات در منـزل آنهـا ادامـه پیـدا کنـد. در همـین          می
درزي صـحبت  هـاي گـو   هـا و صـحبت   جلسات درباره تکثیر نوشـته 

کننـد   شود و موضوع را با شخصی به نام دکتر ملکی مطـرح مـی   می
کند که در سفري بـه خـارج از کشـور آنهـا را بـه       که وي قبول می

شود ولی کافی نبـوده اسـت. لـذا     چاپ برساند که این کار عملی می
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شوند که دستگاه چاپ و تکثیر تهیـه نماینـد و در خانـه     مصمم می
ـ   هـاي گـودرزي    ه چـاپ و تکثیـر نوشـته   عباس عسگري مبـادرت ب

هاي کهف، مـریم،   کنند، از جمله کارهاي آن زمان، تفاسیر سوره می
  توحیدي و ابعاد گوناگون آن بوده است.هاي  طه، انبیاء و کتاب

ادامه جلسات گودرزي در غرب تهران به همین شـکل کـه در   
گیرنـد   کنـد. پـس از مـدتی تصـمیم مـی      قلهک بوده ادامه پیدا می

اي اجــاره نماینــد کــه افــرادي مثــل حمیــد نیکنــام، بهــرام   نــهخا
آذرتیمــوري، ســعید واحــد، رضــا یوســفی، علــی اســدي، محســن  

دهنـد و ایـن    سیاهپوش با گوردزي در آن خانه جلسات را ادامه می
نماینـد   ها و جزوات گـودرزي مـی   گروه نیز مبادرت به تکثیر نوشته

ها بـوده اسـت. ایـن ایـام     .. کار این.هاي نجم و طه و قمر و که سوره
شود با مرگ دکتر شریعتی که گروه فرقان مبـادرت بـه    مصادف می

پیرامـون مـرگ دکتـر    » فاجعـه بـار  «اي تحت عنوان  پخش اعالمیه
نمایند، در این اطالعیه مجید شریف واقفـی بـه عنـوان     شریعتی می

شهید چهارم ایدئولوژیک و دکتر شریعتی بـه عنـوان شـهید پـنجم     
شـیعه مطـرح میشـوند. اعالمیـه بعـدي تحـت عنـوان        ایدئولوژیک 

یابد و در آن  انتشار می 56در دي ماه سال » شهید برهان، خداوند«
نسبت به اعالمیه مشترك استاد شهید مطهري و بازرگان پیرامـون  

ـ   اندیشه دکتر شریعتی موضع اد رگیري نمودند. روابط گودرزي بـا اف
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 ياکـه بـه کارهـ   کننـد   ذکر شده به طور نیمه مخفی ادامه پیدا می
توحیـد و  «هـاي   اند پس از اینکه کتاب چاپ و تکثیر مبادرت داشته

شـود، ادعـا    چـاپ مـی  » اصول تفکـر قرآنـی  «و » ابعاد گوناگون آن
کنند که، مرحله تبیین ایدئولوژي به پایان رسیده است. از ان به  می

اي تحـت   بعد در رابطه با بعد عملی جریان تصمیم به نشـر اعالمیـه  
نماینـد کـه مـنعکس کننـده موضـع و نظـرات گـروه         نام فرقان می

شود و از  می اولین نشریه فرقان چاپ 1356د ماه نباشد. در اسف می
پردازنـد و گـودرزي در    آن به بعد به کار سازماندهی و تشکیالت می
بـه   57کنـد، در سـال    این زمان لباس طلبگـی خـود را تـرك مـی    

اندیشه ضاله به خارج از کشـور   پشنهاد دکتر ملکی جهت تبلیغ این
رود، حـدود   کند و از طریق مرز بلوچستان به پاکستان مـی  می سفر

شـود، از آنجـا کـه گـودرزي درصـدد       دو ماه در کراچی ساکن مـی 
شـود چـون خـود را     مسافرت به لبنان بوده اسـت کـه موفـق نمـی    

گردد. پس از بازگشت با افراد گروه  بیند به ایران برمی سرگردان می
اي در خیابان گرگان تهران اجاره نمـوده بـه    و خانهگیرد  رتباط میا

اتفاق حسن اقرلو که نقش نویسـندگی مطالـب گـودرزي را داشـته     
شـود، افـراد دیگـر گـروه هـم کـه نقـش         است. در آنجا ساکن مـی 

شـوند،   اند در آنجا سـاکن مـی   نویسندگی مطالب گودرزي را داشته
هاي متعدد اجاره نموده و مبـادرت   اي دیگر از افراد گروه، خانه عده
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که این ایام بـا پیـروزي انقـالب     نمایند. به چاپ و تکثیر جزوات می
شود کـه، در جریـان    اسالمی و سقوط رژیم شاهنشاهی همزمان می

شده توسـط مـردم، افـراد     تصرفو مراکز نظامی ها  حمله به پادگان
آنهـا را   گروه فرقان اسلحه و مهمات قابل توجهی به دست آوردند و

به خانه تیمی منتقـل نمودنـد. بـه دنبـال دسـتیابی بـه سـالح بـه         
مالی، هاي  امکانات و نیازمندي تأمینپیشنهاد گودرزي گروه جهت 

کرد. در ادامه این حـوادث یکـی   ها  اقدام به سرقت مسلحانه از بانک
از عناصر جلسات مسجد خمسه قلهک از طریق محمد متحـدي بـا   

کند  و پیشنهاد سفر به ارومیه را مطرح میگیرد  گودرزي تماس می
که سعید مرآت (دانشجوي دانشکده کشـاورزي ارومیـه) بـه اتفـاق     

اسلحه تمـاس   تأمیناکبر گودرزي با آقاي حسنی در ارومیه جهت 
شـود. لـیکن سـعید     گیرد که با امتناع آقاي حسنی مواجـه مـی   می

ه بـا  خواهد که کتب و جـزوات گـروه را همـرا    مرآت از گودرزي می
تد که این کـار عملـی شـد و    امکانات چاپ و تکثیر به ارومیه بفرس

گیـرد و محـور    ت در رابطه با عبـاس عسـگري قـرار مـی    سعید مرآ
شـود. در ایـن مرحلـه طـی جلسـاتی کـه        فعالیت در آذربایجان می

گیرنـد   اند تصـمیم مـی   گودرزي با عباس عسگري و متحدي داشته
هاي گروه اسـت در   نده دیدگاهعالوه بر نشریه فرقان که منعکس کن

بعد عملی نیز مبادرت به کارهـایی از جملـه تـرور افـراد و رهبـران      
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مشروحاً بررسی خـواهیم کـرد) کلیـه     انقالب اسالمی بنمایند (بعداً
گیرد با اجازه از رهبر گروه گـودرزي   ترورهایی که بعدها صورت می

هاي ترور را خود گودرزي نوشـته اسـت. گـروه     بوده است و اعالمیه
بـه سـرقت بـرده    هـا   هایی که از بانک بعد از مدتی با استفاده از پول

ـ  نمایـد،   مـی دارکات بودند، اقدام به خرید باغی در کرج جهت انبار ت
ــتان   ــکیالت شهرس ــیر تش ــین مس ــدي   در هم ــد متح ــا را محم ه

نماید و عباس عسـگري مسـئول تشـکیالت تهـران      سازماندهی می
شـوند.   آموزش جزوات گروهی به افراد فعال میشود و در زمینه  می

هاي نظـامی، سیاسـی و اجتمـاعی در نیمـه      جریان فرقان در زمینه
دهد که عمده آنهـا در زمینـه    جام میفعالیت زیادي ان 58اول سال 

  عملیات تروریستی متعدد بوده است. دیدگاهها، عقاید و

  هاي سیاسی گروه فرقان مواضع و دیدگاه
یید و مخالف جمهوري اسالمی را تأهاي  گروه فرقان اکثر گروه

اي که  دانسته است. به طور مثال گودرزي در نوشته مترقی می بعضاً
، حزب دمکـرات را مترقـی و مـدافع منـافع     درباره اوضاع کردستان

ــرد معرفــی نمــوده و مبــارزات آنهــا را بــه حــق دانســته و  خلــق کُ
خودمختـاري را حـق مســلم کردهـا برشـمرد و در عــین حـال بــه      
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دیگري که مخالف جمهوري اسـالمی بودنـد، راهکارهـاي    هاي  گروه
  اتخاذ مشی مسلحانه را توصیه نمود.

  هاي تاریخی گروه فرقان دیدگاه
از «فرقان در یکی از نشریات خود در این باره نوشته بـود کـه:   

زمان سیدجمال، جنـبش نـوین بنیـان نهـاده شـد و جنـگ آزادي       
از بارگـاه   (ع)تین علـی سـ رابخش مطرح شد، تـا بدینوسـیله اسـالم    
ش آزاد گردد، در نتیجـه  ا حاکمیت خارج و از زندان متولیان رسمی

حاکمین و محکومین مشخص شـود، و ایـن حرکـت را     جداییمرز 
گیـري نمودنـد ولـی     و دیگران و شهید شریعتی پیها  اگر چه اقبال

  »فتند منسجم کنند...فرصت نی
عرصـه  » حـوزه علمیـه  «اسالمی را کـه  ها باور داشتند:  فرقانی

کنـد در قالـب مشــروعیت مالکیـت، حـافظ اربابـان و مــالکین       مـی 
دهد که زمینه فکـري نفـی اسـتعمار بـه      میاجازه ن قطعاًشود و  می

نتیجه هـر حرکـت اصـیل اسـالمی هـم اگـر شـکل        وجود آید، در 
گرفت از آغاز محکـوم بـه مسـخ و انحـراف کشـیده شـدن و بـا         می

تحلیل رفتن در نظام حاکم بود زیرا از آنجـا کـه مکتـب مبـارزاتی     
خویش را از حوزه گرفته و یا به یاري فرهنگ او کسب نمـوده بـود،   
از ابتدا عامل انحرافش را در بطن خویش داشت... نمونه آن نهضـت  
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هـاي باطـل    مشروطیت است که شاهد بودیم به خاطر همین ریشـه 
که در بطن خویش داشت چه زود مسخ شد و ارتجاع در آن رسـوخ  

  نمود.
ها هر حرکتی را که به نحوي به حـوزه   پرواضح است که فرقانی

دانـد   ارتجـاعی و غیراصـیل مـی   یا روحانیت ارتبـاط داشـته باشـد    
ــري  ــتاز و رهب ــه پیش ــانیتی ک ــت  روح ــامی حرک ــده تم ــاي  کنن ه

ضداستعماري در طول تاریخ به خصـوص یکصـد سـاله اخیـر بـوده      
است و مشروعیت بخشیدن بـه مالکیـت قـانونی و شـرعی افـراد را      

کشان اجتماعی  هاي استعماري و بهره سازي براي قدرت عامل زمینه
ین باور غلط آنها را به سرعت به سـمت حـذف   کند و هم می معرفی

  فیزیکی و تروریسم گسترده پیش برد.

  عملیات گروه فرقان
  الف) ترورهاي انجام شده

 30/11سـاعت   3/2/58قرنی در تاریخ  لشکرسر. ترور شهید 1
صبح که به شهادت رسید. کـه عـامالن تـرور و ضـاربین وي، اکبـر      

  گودرزي و حمید نیکنام بودند.
. دومین ترور این گـروه بـه شـهادت رسـاندن اسـتاد شـهید       2

شـب   30/10در ساعت  12/2/58مرتضی مطهري بود که در تاریخ 
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پس از شـرکت در جلسـه شـوراي انقـالب در منـزل دکتـر یـداهللا        
اي که ضارب به ناحیه سر شلیک کرده بـود   سحابی، به ضرب گلوله

اي به نام علی  رسند. که ضارب وي جوان بیست ساله به شهادت می
  بصیري بوده است.

کــه منجــر بــه  17/4/58. تــرور حــاجی طرخــانی در تــاریخ 3
  شهادت وي گشت.

  اتفاق افتاد. 30/4/58. ترور محسن بهبهانی که درتاریخ 4
 4/6/58. ترور حاج مهدي عراقی و حسام پسـرش در تـاریخ   5

  که به شهادت رسیدند.
کــه  22/7/58. تــرور آخــیم الیــپ مــدیر آلمــانی در تــاریخ  6

  نامبرده به قتل رسید.
در تبریـز   12/8/58اهللا قاضی طباطبایی در تـاریخ   . ترور آیت7

که منجر به شهادت ایشان شد که ضارب و عامـل شـهادت ایشـان    
  زاده از مرکزیت گروه فرقان بوده است. شخصی به نام مسعود تقی

. ترور استاد شـهید دکتـر محمـد مفـتح و دو پاسـدارش در      8
  که ضارب شهید مفتح، کمال یاسینی بوده است. 27/9/58تاریخ 
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  و ترورهاي ناموفق فرقانها  طرح
  . طرح ترور شهید دکتر بهشتی چندین مرتبه1
  . طرح ترور شهید دکتر محمدجواد باهنر چندین مرتبه2
االسالم هاشمی رفسنجانی که منجـر بـه    . ترور ناموفق حجت3

  د بوده است.زخمی شدن ایشان شد که ضارب سعید واح
. اقدام به تـرور شـهید اسـداهللا الجـوردي دادسـتان انقـالب       4

  چندین بار.
االسالم سیدرضـی شـیرازي کـه ضـارب      . ترور ناموفق حجت5

  محمد کشانی بوده است.
  اهللا موسوي اردبیلی. . طرح ترور آیت6
  اي. اهللا سیدعلی خامنه . طرح ترور ناموفق آیت7

در  1360اي در ششم تیرمـاه   منهاهللا خا البته عملیات ترور آیت
اي  که در اطالعیـه  1مجروحیت ایشان شدمسجد ابوذر که منجر به 

به دست آمده است گروه فرقان مسـئولیت آن را پـذیرفت ولـی بـه     
رسد که در این عملیات سازمان مجاهدین سعی کرده است  نظر می

  که رد خود را در این عملیات تروریستی گم نماید.

                                                
هاي مذهبی و سیاسی ایران تهران پژوهشگاه فرهنگ و  ها و جنبش جعفریان رسول، جریان .1

 ضمایم 1381اندیشه اسالمی تهران 
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  به شرح ذیل بود: مضمون اعالمیه
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمـه  
  و نجعلهم الوارثین فرقان

  اي اعدام انقالبی: سیدعلی خامنه
  القصاص حقناً للدماء

  7/4/60العاده  فوق

  رهبر فرقانهاي  تفکر و دیدگاه
هـاي   ر از دیـدگاه تفکر گروه فرقان شخص گودرزي بسیار متأث

و آثـار دکتـر شـریعتی بـود. آن گونـه از      » سازمان مجاهدین خلق«
شود. بسیار متأثر از این دو منبـع بودنـد،    جزوات فرقان مستفاد می

گاهی جمالت قصاري از قول کشـته شـدگان منـافقین یـا از قـول      
روي جلـد جـزوه    را کردنـد و آن جمـالت   مـی  دکتر شریعتی نقـل 
  د.کردن خودشان چاپ می

و عمده تفاسیري را که گـودرزي بیـان کـرده بـود منبعـث از      
تفکرات مارکسیستی بود. یعنی دید ایـن گـروه هماننـد مجاهـدین     

اس نگرش مارکسیستی به اسـالم و قـرآن بـود و آن تـز     سا رخلق ب
یه و دولـت  اتزویر) (ملک و مالک و مالك) (سرممعروف (زر و زور و 
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دادنـد. تفاسـیري خـام و     پرورش میو دین) و از این قبیل را بسیار 
شد. به ایـن اسـاس    اي بود و حرفهایی در این تفاسیر زده می ناپخته

اس (ماتریالیزم سا رخواست تمام آیات قرآن را ب بود که گودرزي می
هاي تـاریخی (اقتصـاد)    ها و نهضت تاریخی) و اینکه زیربناي حرکت

ر نمایـد و  تفسـی » گفتنـد  میها  همان حرفی که مارکسیست«است. 
خواستند یک تطبیقی بین اسالم و مارکسیسم ایجاد  به این نحو می

مارکسیسم از طبقه مستضعفین سخن رانـده  از آنجا که  نند. مثالًک
و از حکومت مستضعفین حمایـت کـرده اسـت، بنـابراین اسـالم و      

هـاي آنهـا    ها و قالب مارکسیسم در محتوا یکسان هستند ولی شکل
بر، این گروه از آنجا که یک دید مـادي داشـت   متفاوت است. عالوه 

کرد؛ خیلی از آیات  و همه چیز را از زاویه مادي تجزیه و تحلیل می
را به شکل مـادي  » ماوراءالطبیعی و ملکوتی داشت«قرآن که جنبه 

کردند، اگر در قرآن کلمـه مالئکـه آمـده آن را بـه بـاد و       توجیه می
بر اینکه موجـودات غیرمـادي و    و کردند .. تعبیر می.باران و توفان و

مجردي در عالم ماوراءالطبیعت وجود داشته باشد و یا واسطه فیض 
اس باورهــاي مــادي تجزیــه و تحلیــل ســا رالهــی هســتند آن را بــ

و عصـا و اژدهـا در    (ع)کردند یا مثالً از معجزات حضـرت موسـی   می
بر منطق فرعون غلبه کرد  (ع)قرآن منظور آن بوده که منطق موسی

ها و یا شـفاي   نظیر زنده کردن مرده (ع)یا از معجزه حضرت عیسی و
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 کردنـد  تفسیر می (ع)بیماران را نشان از قدرت روحی حضرت عیسی
و این مشکل از امور غیرمادي را از دریچه مادي نگریسته و توجیـه  

شـکل ظـاهراً علمـی و    این نوع برداشـت بـه علـت     کردند. اتفاقاً می
بسیار نفوذ کرده و با اقبـال دانشـجویان   ها  ماتریالیستی در دانشگاه

زیادي مواجه شده بود و علت آن هم این بود که این تفاسـیر داراي  
نثر خاصی بود که انقالبی پسند بود و خیلی از انقـالب و تحـول دم   

  زد. می

  واکنش استاد شهید مرتضی مطهري
گشـت و بـا    این جزوات دست به دست بـین دانشـجویان مـی   

هاي انقالبـی در   هم روبرو شده بود و به عنوان جزوه استقبال خوبی
حال پیشروي بود. به همین خاطر بـود کـه اسـتاد مطهـري وقتـی      

هـا خیلـی در حـال گسـترش      متوجه شدند که این مطالب و جـزوه 
هستند و اگر دیر شود امکان انحراف خیلی از جوانـان وجـود دارد،   

و اطرافیـانش) تـذکر   ند بار به این عده (اکبر گودرزي چه کاین بود 
شفاهی دادند و آنها را به مناظره دعوت کردند و البته آنها هیچگـاه  

تـر ایـن    شاهد رشد روزافزون و گستردهها  اهگنیامدند، تا اینکه دانش
تفاسیر شد و به همین مناسبت استاد مطهري مقدمه چاپ هشـتم  

ماتریـالیزم در  «را بـه عنـوان   » گـري  علل گرایش به مـادي «کتاب 
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نگاشتند و در آنجا ایشان هشـدار دادنـد کـه ماتریـالیزم در     » رانای
ایران دو سال اخیر دست به توطئه جدید زده است، چرا که اسـتاد  

هسـتند و  هـا   معتقد بودند که گروه گودرزي آلت دست مارکسیست
خواهند محتواي نهضت اسالمی را از بین ببرنـد و یـک    در واقع می

ر آن مقدمه عنوان داشت که اینهـا  محتواي مادي به آن بدهند و د
خواهنـد   اند و به این وسیله می شروع به تفاسیر مادي از قرآن کرده

جوان مسلمان ایرانی را به سمت خودشان جلب نمایند. چرا کـه بـا   
توانند اعالم کننـد کـه تعـالیم مـا همـان       ر شفاف و آشکار نمیاگفت

قبـال جوانـان   تعالیم مارکسیسم است. چرا که در این صورت مورد ا
انـد تـا بـا پوشـش آیـات       شوند به همین خاطر سعی کرده واقع نمی
هاي خود را مطرح نمایند، و به این شـکل امکـان فریـب     قرآن ایده

  1شود. دادن و جذب جوانان مذهبی و انقالبی هم فراهم می

                                                
 6ص  1381اردیبهشت  11مطهري علی ـ  .1
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  با گروه فرقان آمریکاافشاء ارتباط سفارت 
دانشـجویان پیـرو خـط امـام در      آمریکـا در پی اشغال سفارت 

سند زیررا که داللت کافی بر ارتباط وثیـق   1358اسفند  12تاریخ 
را افشـاء و اعـالم    1با این گروه دارد آمریکادستگاه سیاست خارجی 

  کرد.

 محرمانه
  در تهران آمریکاسفارت  :از
  وزارت امور خارجه و فوري :به

قـدیمی  یکی از دوستان قدیمی دفتر سیاسی کـه یـک طلبـه    
هاي ایدئولوژیک براي شاگردانش بـود   است سال گذشته مرکز بحث

  اي از فرقان دارد. یک دید خالصه
نفر از شاگردان قدیمی این شخص عضو گروه فرقـان در   یازده

نفـر   پنجـاه الـی   چهـل تهران هستند که تعداد اعضاء گروه فرقـان  
آنهـا   گراهـا ولـی بیشـتر    تسارگراها و  باشد آنها ترکیبی از چپ می

نامتعادل هستند به جز بعضی از افراطیون اغلب اصـول اسـالمی را   
کنند که ترور راهـی اسـت کـه آنهـا را از      قبول دارند و احساس می

                                                
  146ابتکار معصوم، تسخیر ص 1
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گی ندارنـد خـالص شـوند    دست روحانیونی که با نظرات آنها هماهن
خرابکاري  کرد که آنها در نظر دارند فرقان افتخار می یکی از اعضاي
روحانی شروع کنند و تا رسیدن به موفقیـت   اي یک را با ترور هفته

این کـه موفقیـت چـه     ادامه دهند اشکال در این است که گروه در
گـروه   يتواند باشد به توافق نرسیدند، منبع بیـان داشـت اعضـا    می

شان را با اهداف داخلـی معطـوف    فرقان با آنها در تماس است توجه
  اند. کرده

ویکتـور  «از طریق  آمریکاپیوند و ارتباط گروه فرقان با سفارت 
شد که در جریان گروگانگیري جـزو سـه نفـري     برقرار می» ست تام

بود که به وزارت امور خارجه پناهنده شده و در اختیار وزارت امـور  
اي بـه وزارت   خارجه بودند که دادستانی انقالب اسـالمی طـی نامـه   

که نامبرده را جهت بازجویی در خواهد  می امور خارجه از آن وزارت
و سـیا بـا گـروه     آمریکـا جهت روشن شدن وضعیت ارتباط سفارت 

فرقان در اختیار دادستانی قرار دهند اما وزیر خارجـه وقـت صـادق    
در وزارت را کـه در هنگـام اشـغال سـفارت     » تام ست(« 1زاده قطب

                                                
به وي  (ره)زاده نیز برخالف سوابق انقالبی و اعتماد مردم و امام خمینی متأسفانه صادق قطب .1

هاي کلیدي و حساس نظیر ریاست رادیو و تلویزیون و وزارت خارجـه داراي   داشتن مسئولیت
رئیس دفتر کاخ سـفید  پیوندهایی با سازمان سیا و کاخ سفید بوده است که هامیلتون جردن 

زاده بـرخالف   آورده و توضیح داده است قطـب » بحران«هاي وي را با خویش در کتاب  ارتباط
اقدام بـه   1362هاي نیروهاي ضد انقالب بر علیه انقالب اسالمی، در سال  روشن شدن ناکامی
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امتنـاع کـرد.   برد) از تحویل او بـه دادسـتانی    امور خارجه به سر می
این زمان یکی  رفعاالن جاسوسی در ایران بود و د ست از ویکتور تام

  1با گروه فرقان بود. آمریکاهاي ارتباط سیا و  از حلقه

                                                                                           
زاده  قطـب علیه امام و انقالب اسالمی کرد که ناکام مانـد و  » شبکه نیما«سازماندهی کودتاي 

 دستگیر، محاکمه و ضمن پذیرش رهبري کودتا به اعدام محکوم شد.
 330نوروزي همان مأخذ ص  .1
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 خان(عمو)، محمد علیشمسی، محمد ولی، شوکت، حسین 

شمسی، محمد ولی، سید بـاقر قرنی(قـزاق)، محمـد علـی قرنـی،      
 شوکت (همسر سرهنگ سوادکوهی)
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 محمد علی (سرهنگ)، محمد ولی
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 ستوان یکم محمد ولی قرنی
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