
خاطراتي از سپهبد بختيار و کودتاهاي عراق

عباس سالور

١. قتل سپهبد بختيار در بغداد
گذشت زمان بعضي مطالب را روشن و برخي از اسرار را فاش مي کند از جمله نحوه
قتل سپهبد بختيار است که در زمان خود مکتوم ماند و جريان واقعي در جرايـد تـحت
کنترل انعکاسي نيافت. اينک که سالها از آن تاريخ مي گذرد با توجه به نوشته هايي که از
ساواک به دست آمده و کتبي که نويسندگان از روي اسناد و مدارک نوشته اند موضوع تا
حد زيادي روشن مي گردد. از اين رو الزم دانستم در تکميل آنچه که قبًال نـوشته ام بـه

نوشتن اين تکمله مبادرت ورزم.
آنچه قبًال نوشته ام مطالبي بوده که در خوزستان پس از قتل بـختيار شـايع شـد. در
جرايد شرح ماوقع فرمايشي بود و حقيقت امر تـوضيح داده نشـد و روزنـامه ها پس از
پانزده روز که از آن واقعه گذشت خبر قتل او را دادند. اينک آنچه را که پس از انقالب

روشن شده و از مدارک و نوشته ها به دست آمده متذکر مي گردد.
در اوايل تابستان ١٣٤٩ ساواک به وسيله عمال خود٬ منصور فرهنگ ماه نشان را که با
درجه استوار يکمي بازخريد و از ارتش خارج شده بـود و بـه طور غـيرقانوني از ايـران
خارج شده و به سوئيس (ژنو) نزد تيمسار بختيار رفته بود و چند سال مي شد که محافظ
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[ ٢٦٥٦-٤ ع] سرتيپ تيمور بختيار در دفتر کار خود

جان بختيار شده بود٬ با وعده و وعيد راضي نمود که بختيار را به قتل برساند. وعده هايي

١. خسرو معتضد. سپهبد بختيار . تهران٬ علمي٬ ١٣٧٩.

که به او دادند از اين قرار بود: ١
١. خروج غيرقانوني او از مرز بخشوده شود.

٢. پس از بازگشت به ايران با يک درجه ترفيع با درجه ستوان سـومي داخـل ارتش
خواهد شد.

٣. مبلغ ٢٥٠ هزار تومان به او خواهند پرداخت.
٤. يک خانه سازماني تا زنده است در اختيارش خواهد بود.

٥. از تاريخ بازخريد تا تاريخ مراجعت به ايـران بـدون احـتساب مـبلغي کـه بـعنوان
بازخريد گرفته حقوق بازنشستگي او يکجا به او پرداخت خواهد شد.

ضمنًا براي نجات و سالمت او پس از قتل بختيار اطمينان کامل داده شد به اين طريق
 که پس از اينکه به استوار منصور فرهنگ ماه نشان زمان و محل اقدام را اطالع دادند (که
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مسلمًا محل عمل نزديک مرز اهواز بود و بختيار اغلب براي انجام دادن امور خود به آن
نقطه مي رفت) در نزديکي محل عمليات در مرز ايـران يک عـده چـند نـفري از افـراد
ساواک با يک دستگاه هلي کوپتر گارد نجات او خواهند بود که به هر نحوي شده او را از

مهلکه خارج خواهند نمود و نجات خواهند داد.
کليه اين مذاکرات و قول و قرارها با منصور فرهنگ٬ که در آن تاريخ محافظ همسر و

فرزندان بختيار بود٬ در ژنو مطرح شد.
فرهنگ صددرصد مورد اعتماد تيمسار بود و بـه ايـن لحـاظ مـراقـبت و مـواظـبت
خانواده اش را به او سپرده بود و خودش در اين تاريخ در بغداد مشغول رتق و فتق امور و

تشکيل ارتش آزاديبخش بود.
بختيار٬ با وجود مراقبتي که از همسر و فرزندانش در ژنو مي شد٬ همواره بيم آن را
داشت که آنها مورد اذيت و آزار عمال ساواک قرار گيرند و شايد جان آنان در خطر باشد
به اين جهت تصميم گرفت آنها را به عراق بياورد. بديهي بود جز فرهنگ کسي را امين و
مطمئن نمي دانست. بنابراين٬ خانواده به اتفاق فرهنگ از ايـران خـارج شـدند و اوايـل
تابستان ١٣٤٩ بود که به عراق رسيدند و در بغداد اقامت گزيدند. همان قدر که تيمسار از
ديدن منصور فرهنگ٬ محافظ وفادار و قديمي خود٬ شاد شد ساواک هم از اين پيشامد
مسرور گرديد زيرا هميشه در اين فکر بود که به چه طريق او را به عراق برساند و حاال که
مي ديد در کمال سهولت نظرش تأمين شده و منصور فـرهنگ بـدون هـيچ نـاراحـتي و
زحمتي با پاي خود و به دستور خود بختيار به بغداد رفته طبيعي بود که شادمان باشد.

بختيار پس از اينکه تصميم به مخالفت با شاه گرفت٬ با وسائلي که در اينجا از بحث ما
خارج است با گروههاي مخالف شاه٬ از جمله با حزب توده در خـارج و داخـل ايـران

ائتالف نموده با سازمان کا.گ.ب (سازمان جاسوسي شوروي)٬ ارتباط برقرار کرد.
رهبر حزب توده در ايران عباسعلي شهرياري بود٬ مـرد هـزار چـهره اي بـا نـامهاي
مختلف که از همه آنها معروف تر اسالمي بود و عمليات زيادي را ظاهرًا به نام حـزب
توده و باطنًا به نفع ساواک انجام مي داد چون اصًال عضو و سرسپرده آن سازمان بود.
سازمان کا.گ.ب پس از بازجويي از فردي که در مرز او را دستگير نموده بود و او زير
شکنجه سخت اقرار کرد که از عمال ساواک است و در ضمن افشاء اسـراري اعـتراف
نمود که شهرياري جاسوس دوجانبه است٬ بعد از پي بردن به اسرار شهرياري و اطالع از
ادقليخاني که به وسيله افرادش تشخيص داده شد که بتواند اعمال او شخصي را به نام مر
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شهرياري را از بين ببرد مأمور به قتل رسـاندن او نـمود. تـصادفًا ايـن قـليخاني هـم کـه
غيرقانوني از ايران خارج شده بود جزو محافظان مورد اعتماد بختيار بود٬ همان طور که
شهرياري نيز مورد اطمينانش بود. شهرياري جاسوس دوجانبه در تهران با سـاواک در
تماس بود و مرتبًا دستورهاي الزم را مي گرفت و به عراق مي رفت؛ لذا از سوءقصد بـه

٢. پس از ارتباط بختيار با حزب توده٬ شهرياري هم جزو سرسپردگان و محرم و مورد اعتماد تيمسار شد.

جان بختيار اطالع داشت. ٢ اين دو نفر دو مأموريت متفاوت داشتند: منصور فرهنگ ماه
نشان مأمور قتل بختيار و مرادقلخاني مأمور از بين بـردن عـباسعلي شـهرياري. اولي از

طرف ساواک و دومي از طرف کا.گ.ب و هر دو منتظر دستور بودند.
الزم است متذکر شود که اردشير محمودي قلخاني از قبيله قلخاني کرمانشاه بود که
در سال ١٣٢٣ از مرز عبور نموده به شوروي رفت و پس از چندي٬ بعد از آزمايشهاي
زياد که مورد نظر کا.گ.ب بود به عضويت آن سازمان درآمد و سپس به طريقي به بختيار

معرفي و يکي از محافظان او شد.
بنابر آنچه شخصًا اطالع دارم و در اهواز مرا مطلع نمودند بختيار٬ عالوه بر تشکيل
اديبخش٬ تحريکاتي نيز در داخل کشـور مـي نمود و نـامه هايي بـراي رؤسـاي ارتش آز
ايالت و افراد سرشناسي که تصور مي کرد با شاه و دولت مخالف هستند مي فرستاد. اين
نامه ها به دست ساواک مي افتاد که از آن کپي بر مي داشتند و سپس اصل نامه را بـراي
همان اشخاص ارسـال مـي داشـتند. بـعضي از آنـها عـين نـامه را بـراي اطـالع سـاواک
مي فرستادند و برخي آن را بي پاسخ مي گذاشتند امـا واي بـه حـال افـرادي کـه جـواب
مي دادند. در هر سه حالت ساواک مراقب بود و تا آنـجا کـه اطـالع پـيدا نـمودم آقـاي

امير احتشامي از سرشناسان کرمانشاه دچار اين بليه شد.

٤. اهالي ايذه بختياري مي باشند.٣. از ايل بختيار هستند.

روزي در اهواز در دفتر کار خود بودم که منشي اطالع داد آقاي قـبادظفر ٣ نـماينده
شهرستان ايذه در مـجلس شـوراي مـلي قـصد مـالقات دارد. ايشـان بـا لبـاس مـحلي
بختياري ٤ وارد شدند. تعجب کردم و سئوال نمودم شما را تا کنون با اين لبـاس نـديده
بودم؛ جواب داد مسائلي پيش آمـده کـه بـايد بـه آن صـفحات بـروم. مـدتي راجـع بـه
موضوعات گوناگون سخن گفتند بدون اينکه سخني از بختيار بـه مـيان آورنـد. هـنگام
رفتن فقط گفت با اطالع شما مي خواهـم بـروم و ايـن لبـاس را بـراي آن پـوشيده ام کـه

 همرنگ جماعت ايل شوم.
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پس از رفتن او٬ وقتي جريان را از رئيس ساواک جويا شدم اظهار داشت که ايشان به
علت تحريکاتي که در بختياري شده داوطلب شده است که ميان ايل برود و آنان را از اين
تحريکات برحذر بنمايد؛ در صورتي که وجودي نيست٬ نـه نـفوذي در ايـل دارد و نـه
جرئت مي کند به آنجا برود. همين قسم هم شد٬ پس از چند روز با لباس عـادي خـود

بدون سر و صدا به تهران مراجعت کرد.
از مطلب دور افتادم. در يکي از روزها بختيار تصميم گرفت در ايالت دياله در سعديه
نزديک مرز ظاهرًا به اسم شکار ولي باطنًا براي انجام مقاصدي کـه داشت ــ از جـمله
تحريکاتي در مرز ايـران و مـالقات بـا افـرادي کـه آن طـرف بـودند و بـه تـصور خـود
مي توانست پس از مکاتبات با آنان مذاکره نمايد٬ با چند نفر محافظ عراقي و ايراني و
محافظ شخصي خود منصور فرهنگ ماه نشان و اردشير محمودي قلخاني و شهرياري ــ
عزيمت نمايد. منصور فرهنگ به حدي به بختيار نزديک و مورد اعتمادش بود که اغلب
او را در اتومبيل خودش مي نشاند. به هر صورت٬ تا سعديه به خوبي و خوشي گذشت.
در آنجا چون هواگرم بود همگي از ماشينها بيرون آمدند و قدري نوشابه نوشيدند و در
سايه اي توقف کردند. در اين بين٬ بختيار به شهرياري گفت با من بيا به کناري برويم که
خارج از اين عده باشد چون با تو کاري دارم. بنابراين٬ از جمع جدا شدند و در گوشه اي

نه چندان دور مشغول صحبت شدند.
بديهي است که تمام همراهان ايراني و عراقي مسـلح بـودند ولي دو نـفر از آنـها بـا
مأموريتي که داشتند مي بايستي در موقع مناسب از اسلحه خود استفاده نمايند٬ و چـه
موقعي مناسب تر از اين موقعيت. منصور فرهنگ درصدد بود بـختيار را از بـين بـبرد و
قلخاني٬ شهرياري را. پس بايد مأموريتها را انجام دهند ولي هيچ کدام از اين اشخاص از
مأموريت ديگري مطلع نبودند. هنگامي که آنها مشغول صحبت بودند فرهنگ مسلسل
خود را برداشت و بقصد کشتن سپهبد بختيار آتش گشود و مقارن با اين احوال قلخاني

هم براي کشتن شهرياري مسلسل خود را به کار انداخت.
در اينجا بايد متذکر شد که به قول معروف جنگ مغلوبه شده بود و تيرهاي قلخاني به
جاي شهرياري به بختيار اصابت کرد که چند قدمي به جلو رفت و نقش بر زمين شـد.
فرهنگ که تير اولش به هدف نخورده بود بار ديگر با مسلسل خود به بختيار که به زمين
افتاده بود شليک کرد و کار او را تمام ساخت. يک رگبار ديگر هم به سـوي او شـليک
نمود. اردشير محمودي قلخاني مأمور کشتن شهرياري بود و فرهنگ مأمور کشتن بختيار.
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در اين وضع بختيار کشته شده بود ولي شهرياري زنده مانده بود و مي بايستي کار او هم
تمام شود. در اين هنگام محافظان عراقي که متوجه جريان شدند٬ سرگردي که رئـيس
نگهبانان و محافظان عراقي بختيار بود و در ماشين خود استراحت مي کرد متوجه اوضاع
شد و با داد و فرياد به فرهنگ و قلخاني گفت چه مي کنيد!؟ و به محض اينکه خواست با
طپانچه خود به طرف آنها تيراندازي نمايد فرهنگ با مسلسل خود آتش گشـود و او را
کشت و سپس متصدي بيسيم را هدف قرار داد و او را هم نقش بر زمين نمود ولي اين
شخص قبل از اينکه هدف مسلسل قرار گيرد جريان را به مرکز خود اطالع داده بود. در
اين موقع عراقيها به سوي فرهنگ شليک کردند. و فرهنگ هم متقابًال با مسلسل خود به
سمت مخالفان عراقي آتش گشود و چند نفر را کشت ولي يکي از سربازان زخمي چند
تير به سمت فرهنگ شليک کرد و يکي از آنها به پاي او خورد و او را زخمي کرد. چون
اين جدال کنار بيشه زاري در گرفته بود فرهنگ مجروح فورًا داخل بيشه شد و فرار کرد.
در اين فاصله٬ محمود قلخاني٬ که مأموريت خود را انجام نداده بود٬ شهرياري را که
در حال فرار بود دنبال نمود و قصد داشت با مسلسلي که در دست داشت کار او را تمام
نمايد ولي چون تير رگبار در مسلسل گير کرد و شليک نشد مسلسل را برزمين انداخت و
پا به فرار گذاشت. بنابراين٬ هرسه نفر خود را به ميان درختان بيشه انداخته و براي نجات
خود به طرف مرز ايران دويدند. دونفر سالم و يک نفر مجروح هر يک از ترس به سمتي

دويدند و از نظر ناپديد شدند.
عباسعلي شهرياري به هر نحوي بـود خـود را بـه مـرز ايـران رسـاند و بـه پـاسگاه
ژ اندارمري و مرزباني مراجعه کرد. او٬ ضمن معرفي خود٬ درخواست کـرد بـا سـاواک
محل ارتباط برقرار شود٬ که اين ارتباط برقرار شد و در نتيجه او نجات يافت. او را بـه

ساواک همدان اعزام کردند و از آنجا به تهران فرستادند.
قلخاني هم که به محل آشنايي داشت و در عبور از مرز با تجربه بود توانست خود را
به مرز ايران برساند و در اولين پاسگاه مرزي خود را به مأموران ژ اندارمري تسليم نمايد
که او را به تهران اعزام نمودند. در آنجا با توضيحاتي که از جريان ماوقع داد و چگونگي

کشته شدن بختيار را تشريح نمود مورد عفو واقع شد.
گفتيم که يکي از سربازان به سمت منصور فرهنگ شليک کرد که تير به پاي او اصابت
 کرد. چون هيچ وسيله اي براي فرار خود نيافت و بيم آن را داشت که به وسيله باقي مانده
 سربازان کشته شود چاره را در اين دانست که او هم با پاي تير خـورده کـه از آن خـون
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مي ريخت به داخل جنگل برود و خود را ميان درختان از انظار مخفي نمايد. همين کار را
کرد و موقعي که توانست خود را پنهان نمايد متوجه پاي خود شد. به هر وسيله اي بود
زخم را بست و به اين طريق تا حدي که امکان داشت از خونريزي جلوگيري نمود و به
راه خود در جنگل ادامه داد. به اميد نجات به وسيله ايادي ساواک و رسيدن هليکوپتر٬
طبق قولي که به او داده بودند٬ مي کوشيد خود را به مرز ايران يا در مجاورت مرز برساند.
گاهي مي دويد و زماني مي نشست و کوشش مي کرد به هر نحوي شده خود را نـجات

دهد.
حال برمي گرديم به محل واقعه٬ مأمور بي سيم توانسته بود جريان را به پادگان خود
گزارش دهد و تقاضاي کمک و اعزام هليکوپتر نمايد. به فوريت سه دستگاه فـرستاده

٥. شاه از اين خبر خوشحال و به آقاي علم اظهار داشت معلوم شد مأمورين ما خوب عمل کرده انـد؛ ولي او
هنوز زنده است و صدام از او در بيمارستان عيادت نموده. خاطرات علم ٬ جلد سوم.

شد: يکي براي بردن بختيار به بيمارستان که با وجود خوردن چند گلوله هنوز زنده بود٬ ٥
و دو دستگاه ديگر براي پيدا نمودن فراري ها که چون اين اقدامات بطول انجاميد و هوا
رو به تاريکي گذاشته بود لذا کاري از پيش نرفت و ادامه تجسس براي پيدا کـردن سـه
نفري که هر يک براي نجات خود راهي را انتخاب نموده بودند به روز بعد موکول گرديد.
گفتيم که عباسعلي اسالمي و محمود قلخاني به چه طـريق خـود را نـجات دادنـد ولي
منصور فرهنگ ماه نشان نتوانست کاري از پيش ببرد. روز بعد ابتدا سـرنشين يکـي از
هليکوپترها هنگامي که در حرکت به سوي مرز بودند او را ديد و به سويش تيراندازي
نمود که تير به شانه اش اصابت کرد و او هم متقابًال با مسلسل خود هليکوپتر را هدف
داد. با تيراندازيهاي مجدد از هليکوپتر و او با وجود زخم پا و شانه٬ مجبور به تسليم قرار

شد.
پس از بازرسي بدني٬ که توأم با مشت و لگد بود٬ او را سوار کردند و بردند. در بغداد
مقامات عراقي فورًا دستور دستگيري آنـهايي را کـه بـا عـنوان خـدمتکار و نگـهبان در
اطراف بختيار بودند صادر نمودند و باالخره منصور فرهنگ و چهار مـحافظ او تـحت
بازجويي و شکنجه براي کشف توطئه قرار گرفتند. سعي براين بود کـه ارتـباط آنـها بـا
ساواک تهران روشن شود. معلوم شد از بين دستگيرشدگان و محافظان٬ منصور فرهنگ
در توطئه دست داشته. او هم زير شکنجه همه چيز را اعـتراف کـرد. مـقامات عـراقـي
محافظان را که بيگناه بودند اما به علت قصور در خدمت و کوتاهي در حفظ جان بختيار و
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فرهنگ را به علت عامل بودن٬ هر پنج نفر را اعدام نمودند.
هليکوپتري که براي بردن بختيار آمده بود او را به بغداد برد. در آنجا او را در يکي از
بيمارستانهاي معروف بستري نمودند و چندين جراح عراقي مشغول مداواي او شدند
ولي او از همان ابتدا تير خورد بيهوش شد و تا دو روز که در بيمارستان بستري بود به
هوش نيامد و در روز هشتم مرداد ١٣٤٩ درگذشت. روز بعد مأموران ساواک اين خبر را

٦. علم در خاطرات خود مي نويسد شاه بسيار خوشحال شد. علم براي نصيري تقاضاي درجه ارتشبدي نمود
که در آن موقع قبول نشد ولي بعدًا اين درجه به او داده شد.

به تهران اطالع دادند. تيمسار نصيري ٦ رئيس ساواک که بسيار از اين واقعه خوشنود شده
بود مراتب را با شاخ و برگ فراوان به اطالع شاه رسانيد که او هم از اين پيشامد بسـيار
مسرور شد. خبر را با چند روز تأخير منتشر نمودند. همه روزه از اداره راديو کـه اداره
اطالعات ناميده مـي شد آنـچه در راديـو و تـلويزيون بـغداد و خـصوصًا بـصره انـتشار
مي يافت به صورت نشريه داخلي نزد من مي آوردند. خبر قتل بختيار به اين صورت بود:
هنگامي که بختيار براي شکار به ايالت دياله رفته بود در نزديکي مرز ايـران مـورد
اصابت گلوله يکي از اطرافيان خـود قـرار گـرفت. ضـارب در يک فـرصت مـناسب در
شکارگاه او را هدف قرار داد و متواري شد که به وسيله مأمورين عراقي در مرز دستگير

گرديد.
چند روز بعد از طرف همسر او اعالميه اي صادر شد که آن را از طرف اداره راديـو
بغداد و راديو تلويزيون بصره منتشر نموده بودند و اداره راديو اهواز آن را ضبط نموده به
من ارائه دادند. متن آن اين بود که راهي که تيمسار مي رفت ادامه خواهد يافت. پس از اين
اظهار تأسف از قتل او٬ اطمينان داده بود که برنامه کار او مانند گـذشته ادامـه مـي يابد.
خالصه خود را جانشين او معرفي نموده بود ولي اين اعالميه اولي و آخري اين خانم بود

و ديگر از او و اقداماتش خبري نشد.
شنيده شد که مدتي در عراق ماند و سپس با دو فرزند خود به سوئيس عزيمت نمود
و از آن پس دخالتي در امور سياسي ننمود. چندي قبل کتابي به نام بختيار که حاوي اسناد
و مدارک ساواک و گزارشهايي بود که مأموران ساواک به دستگاه مرکزي ارسال داشته
بودند که اغلب آنها بر حسب شايعات تنظيم شده و بعضي هم به لحاظ مطلب با يکديگر
 متفاوت بودند هماهنگي نداشتند. به نظرم رسيد که به طور کلي بختيار که در خـارج از
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٧. اين نامه ها موقعي که به دست اشخاص مي رسيد سه صورت پيدا مي کرد:
١. عين نامه رابه ساواک محل مي دادند؛

٢. نامه را نه به ساواک مي دادند و نه جواب مي دادند؛
٣. بعضي جواب مي دادند که چون ساواک محل از جريان نامه قبًال اطالع داشت٬ برحسب مورد٬ آنان را مورد

مؤاخذه و سؤال و حتي توبيخ قرار مي دادند.

ايران برضد شاه مشغول فعاليت بود با ارسال نامه هاي دوسـتانه ٧ و کـمکهاي مـالي بـه
دوستان خود مي خواست برنامه هاي خود را در نواحي مرزي و داخلي کشور اجرا نمايد.
از اين نظر ساواک مناطق مرزي را تحت کنترل داشت و از مراسالت و فـعاليتهاي او و
همکاران و طرفدارانش مطلع بود. در بسياري موارد پـاسخ نـامه ها بـه وسـيله سـاواک

صورت مي گرفت.
به حکايت نوشته هاي ساواک٬ بختيار بـراي نـوزده نـفر از کـالنتران و بـزرگان ايـل

بختياري نامه ارسال داشته و گاهي هم پول حواله کرده بود.
به رؤساي ساواک شهرستانها و استانها که تصور مي کرد نسبت به او وفادار هستند
نامه مي نوشت٬ که آنها عينًا نامه ها را به رؤساي خود مي دادند. از جمله به رئيس ساواک

٨. گزارش ساواک خوزستان به اينجانب

دزفول٬ سرهنگ افر اسيابي٬ ٨ نامه اي نوشته بود که او اين نامه را به تـيمسار خـاوري ــ
رئيس ساواک خوزستان ــ داد. هـمچنين بـه رؤسـاي سـاواک خـوزستان٬ کـهگيلويه و
بويراحمد٬ سنندج٬ اصفهان٬ کرمانشاه٬ بوشهر٬ بندرعباس٬ رضائيه نامه هايي نوشت.

به شيوخ خوزستان نيز نامه مي نوشت و گاهي پول مي فرستاد. از جمله به شيخ صدام
برامک نامه نوشته بود٬ به همراه سي هزار تومان پول٬ که با عشاير شوش و کارون اهواز
تماس بگيرد. با مکي فيصلي که دو دوره نماينده مجلس بود٬ با شيخ فيصل طرفي نيز

مکاتبه نمود که ساواک اطالع داشت.
در خاتمه اضافه مي نمايم که ساواک بستري شدن بختيار را در بيمارستان الرشيد٬ ٢٤
مرداد ١٣٤٩ و فوت او را ٢٥ مرداد ٬١٣٤٩ اعالم نمود. در صورتي که در ٦ مرداد تير
خورد و در ٨ مرداد درگذشت. فعاليت او در عراق از سال ١٣٤٨ شروع شد و مرکز خود
را بغداد قرار داد. از جريان اقداماتي که بختيار در کرمانشاه و کردستان انجام داد اطالعي
ندارم٬ ولي مطمئنًا نظير همين اقدامات و مکاتبات را با افراد سرشناس به عمل مي آورد و
تا آنجا که اطالع پيدا نمودم با رؤساي جوانرود٬ از جـمله حسـين بـيک جـوانـرودي و
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٩. از افراد محلي با نفوذ و از عمده مالکين کرمانشاه

همچنين در کرمانشاه مکاتباتي داشته که از قرار با آقاي امير احتشامي٬ ٩ روابطي برقرار
نموده بود که منجر به زنداني شدنش گرديد.

از اينکه در مورد بختيار مفصًال نوشتم براي اين بود که از سال ١٣٤٨ تا زمان کشته
شدن او مرتبًا از راديو بغداد و راديو و تلويزيون بصره که در خرمشهر٬ آبـادان و دشت
ميشان خـوب شـنيده و ديـده مـي شد٬ تـبليغات وسـيعي در زمـان اسـتانداري مـن در
خوزستان مي نمود و مزاحمتهايي ايجاد مي کرد که الزم ديدم براي معرفي او اين شرح را

بنويسم.

٢. کودتاهاي عراق
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در زمان رياست جمهوري عبدالرحمن عارف روابط ايران بـا عـراق بـهبود يـافت و
رئيس جمهور و عده اي از صاحبان مشاغل به ايران آمـدند. مـتقابًال از طـرف مـقامات
عراقي از رئيس ستاد کل٬ بهرام آريانا و فرمانده نيروي زميني٬ روحاني و چند فرمانده

ديگر دعوت به عمل آمد. اين
دعوتها منحصر به فرماندهان
نظامي نبود بلکه از مـقامات
غيرنظامي از جـمله شـهردار
تهران آقاي جواد شهرستاني
و استاندار خوزستان عـباس
سالور نـيز دعـوت شـد ولي
هـنوز ايـن مسـافرتها شـروع
نشــــــــده بــــــــود کــــــه
ژنرال احمدحسن البکر کودتا
نــمود و در نــتيجه دعــوتها
مسکوت ماند. پس از چندي
معلوم شد که موضوع منتفي
 نشــده و دعـوتها تأيـيد و بـه

١٣٠

Administrator



جاي خود بـاقي است. بـنابرايـن در آذرمـاه ١٣٤٧ بـه اتـفاق هـمسرم تـاجلي سـالور و
فرمانداران آبادان و خرمشهر٬ شهيدي و معتمدي؛ مديرکل آموزش و پرورش٬ پورپرويز
با همسرانشان و همسر شهردار اهواز٬ خانم پريچهر بـهنگار و مشـاور امـور اجـتماعي

استانداري٬ خانم مهين مرتضوي به بصره و بغداد عزيمت نمودم.
تا اين زمان در عراق سه کودتا شده بود و کودتاي حسن البکر چهارمين آنها بود. ذيًال

به اختصار به شرح اين چهارکودتا وموقعيت احمدحسن البکر درجريان آنهامي پردازيم:

الف. کودتاي عبدالکريم قاسم
در ١٤ ژوئيه ١٩٥٨ مطابق ٢٣ تيرماه ١٣٣٧ ژنرال عبدالکريم قاسم با کمک سرهنگ
 عبدالسالم عارف و نيرويي که در اختيار داشت در عراق کودتا کرد و ملک فـيصل دوم
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پادشاه جوان و عبدل اله وليعهد
و نوري سـعيد نـخست وزير و
عده زيادي از مقامات عراقـي
را بــه طــور فــجيعي بـه قـتل
رســانيد. جـنازه وليـعهد را بـا
دست و پاي بريده از نرده هاي
وزارت دفاع آويزان کردند و تا
چــندي بــه ايــن صـورت در
معرض ديد مردم قرار دادنـد.
جســد نــوري سعيد را کـه بـه
روايتي هنوز کامًال نمرده بـود
بــه مــاشين جــيپي بســته در
خــيابانها گـردانـدند. آنـها کـه
اظهار مي نمودند زنده بود نقل مي کنند که آنـقدر او را بـا مـاشين روي زمـين در مـعابر

کشيدند تا مرد.
قاسم ظاهرًا افسر ميهن پرستي بود ولي در مملکت داري و اداره امور هيچ تجربه اي
نداشت و از اوضاع جهان وسياست بي اطالع بود. اين وقايع هنگامي به وقوع پيوست که
عبدالناصر در جهان عرب شهرت زيادي داشت و مايل بود پس از اتـحاد بـا سـوريه و
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تشکيل دولت متحده عربي اين اتحاديه را توسعه دهد و درنتيجه ممالک عربي را تحت
نفوذ خود درآورد. از اين رو٬ مي خواست کشور عراق و ژنرال قاسم هم جزو متحدان و
زير سلطه او باشند؛ ولي قاسم مايل نبود عراق مانند سوريه بشود و در قلمرو مـصر و
عبدالناصر قرار گيرد. برعکس او٬ همکارش عبدالسالم عارف تمايل زيادي داشت که به
اتحاد ناصر بپيوندد چون قاسم تحت تأثير افکار او قرار نگرفت در نتيجه پس از مدتي٬
بين اين دو دوست و همرزم اختالف بروز کرد و کم کم اين اختالف شدت گرفت تا اينکه
در جلسه اي که قاسم و عارف نظريات خود را اظهار مي داشتند عارف با عصبانيت بـه
قاسم پرخاش نمود و گفت که او به عراق خيانت مي کند. قاسم در همان جلسه دستور
توقيف او را داد ولي دو روز بعد او را به سمت سفير عراق در آلمان غربي تعيين نمود.

عارف به مأموريت خود رفت ولي به زودي مخفيانه به عراق برگشت. قاسم پس از
اطالع٬ دستور دستگيري او را صادر کرد. عارف در زنـدان مـرتبًا بـه وسـائلي بـا افـراد
مخالف و ناراضي در تماس بود و آنان را تحريک به شورش و اغتشاش و حـتي قـيام
مي نمود. در آنجا طرح کودتاي مجددي را ريخت تا اينکه در ١٩ بـهمن ١٣٤١ مـطابق
فــوريه ١٩٦٣ کــاخ وزارت دفــاع کــه قــاسم در آن سکــونت داشت بــمباران شــد.
بمباران کنندگان حسن البکر و هردان تکريتي بودند در نتيجه قاسم دستگير شد و عارف
از زندان بيرون آمد. آنچه که در آن موقع شايع گرديد و حتي در جرايد هم منعکس شد
اين بود که وقتي قاسم را نزد عارف آوردند قاسم به او گفت من مي توانستم تو را بکشم
ولي تو را نکشتم تو هم مرا نکش؛ در آن هنگام با مذاکراتي که شده بود فـهميد قـصد
 کشتن او را دارند؛ اما عارف توجهي به حرف او ننمود و دستور داد فورًا او را بکشند و در
تلويزيون جنازه او را نشان بدهند که همين طور هم شد؛ کشته او را به تلويزيون آوردند و

به مردم نشان دادند٬ و به اين ترتيب عارف زمام امور را به دست گرفت.

٢. سرهنگ عبدالسالم عارف
به اين طريق کودتاي دوم انجام گرفت و سرهنگ عارف به خود درجه مارشالي حتي
فيلد مارشالي داد. اين کودتا در ماه فوريه ١٩٦٣ مطابق ١٩ بهمن ١٣٤١ انـجام گـرفت
عارف در مدت تقريبًا سه سال با اقتدار در کشور عراق حکمراني کرد و هميشه مراقب
بود کودتاي ديگري انجام نگيرد و او به سرنوشت قاسم دچار نشـود؛ ولي سـرنوشت
 باالخره کار خود را کرد. در مارس ١٩٦٦ مطابق ٢٥ فروردين ١٣٤٥ عارف در حالي که
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به اتفاق وزير کشور و وزير صنايع براي بازديد يکي از مناطق مي رفتند هليکوپتر حامل
آنها سقوط کرد و همه کشته شدند به خاطر دارم در اين هنگام سميناري با حضور کليه
استانداران در تهران تشکيل شده بود؛ وزيران و مقامات دولتي برنامه هاي خود را تشريح
مي نمودند و استانداران هم متقابًال مشکالت و نيازمنديهاي خود را اظهار مي کردند. در
اين جلسه وقتي آقاي هدايتي وزير فرهنگ (آموزش و پرورش امروز) مشغول سخنراني
بود شخصي وارد سالن شد و يادداشتي به آقاي وزير داد. آقاي هدايتي آن را خواندند و
سپس در نهايت خوشحالي و شعف با ذکر جمالتي که کـلمات آن را دقـيقًا بـه خـاطر
نمي آورم اظهار داشت همين الساعه خبر رسيد که هليکوپتر عـارف سـقوط کـرده و او
کشته شده. بعد از خاتمه کنفرانس٬ بي سياستي او و ابراز خوشوقتي قبل از عکس العمل
دولت آشکار شد و همگي سياست کلي اين حرکت وزير را صحيح ندانسته حـمل بـر

ناپختگي او کردند.

٣. عبدالرحمن عارف
در همان ٢٥ فروردين ٬١٣٤٥ پس از مراسم تدفين عبدالسالم عارف٬ عبدالرحـمن

عارف به سمت رئيس جمهور زمام امور را به دست گرفت.
همان طور که قبًال نوشتم٬ عارف برخالف دو رئيس جمهور قبلي روابط حسنه اي با
ايران برقرار نمود و در تاريخ ٢٣ اسفند ١٣٤٥ به اتفاق همسرش و چند نفر از مقامات
عاليرتبه سياسي و اقتصادي که او را همراهي مـي نمودند بـه ايـران آمـد و در تـهران بـا

مقامات ايراني مذاکراتي درباره مسائل زير به عمل آمد:
١. اختالفات مرزي

٢. بهره برداري از منابع نفتي مرزي
٣. تعيين حدود فالت ايران و عراق

٤. وضع ايرانيان مقيم عراق و مسئله عودت دادن آنها
٥. رفتار اتباع ايراني در عراق و اتباع عراق در ايران

٦. ايجاد تسهيالت براي زيارت ايرانيان از بقاء متبرکه ائمه(ع).
پس از مراجعت رئيس جمهور٬ ژنرال طاهر يحيي نخست وزير عراق به ايران آمد و
ذاکرات دوستانه اي براي حل مسائل مذکور به عمل آمد ولي هنوز نتيجه اي گرفته نشده م

بود که خبر کودتاي چهارم به وسيله احمدحسن البکر منتشر گرديد.
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٤. احمد حسن البکر
سرهنگ حسن البکر التکريتي و دوست صميمي اش ژنرال هردان التکـريتي از يک
طايفه بودند و گويا نسبت خويشاوندي نيز با يکديگر داشتند. اين دو در کودتاي ٬١٣٣٧
به طوري که قبًال ذکر شد٬ در سرنگوني عبدالکريم قاسم و روي کار آوردن عبدالسالم

عارف نقش بسيار مهمي داشتند و بعد کودتاي چهارم را انجام دادند.
حسن البکر در نتيجه کودتاهاي پي درپي و تغييراتي که در اداره مملکت روي داده بود
توانست در ٢٦ تيرماه ١٣٤٧ (١٧ ژوئيه ١٩٦٨) کـودتا کـند و بـا تشکـيل يک شـوراي
انقالبي زمام امور کشور عراق را در دست بگيرد و به جاي عبدالرحمن عارف با درجه
ژنرالي رئيس جمهور بشود ولي عارف را نه کشت و نه زنداني کرد بلکه او را به انگلستان

تبعيد و به اين طريق از کشور خارج کرد.
حسن البکر هنگام مسافرت به عراق٬ دو معاون داشت: يکي صالح مهدي عماش که
عالوه بر معاونت رئيس جمهور٬ وزير کشور هم بود و ديگري هردان تکريتي که او هم

عالوه بر معاونت٬ وزير دفاع نيز بود.
در اينجا بي مورد نمي دانـم مـتذکر شـوم کـه پس از چـندي صـدام حسـين٬ مـعاون
رئيس جمهور که خواهرزاده البکر بود و حزب بعث را در اختيار داشت٬ عـماش را بـه
سفارت کره شمالي و تکريتي را به سفارت آلمان شرقي منصوب نـمود و در حـقيقت
رقباي خود را از ميدان خارج کرد. از سرنوشت عماش اطالعي ندارم ولي تکريتي را در

کويت که به آنجا رفته بود ترور کردند.
حسن البکر تا سال ١٣٥٥ بر سر کار بود تا اينکه ظاهرًا به علت کسالت مزاج و بيماري
و مرض قند از کار کناره گرفت و صدام حسين که تا آن تاريخ رسمًا اداره کشور را به عنوان
رئيس حزب بعث و معاون رئيس جمهور برعهده داشت و عمًال زمام امور در اختيار او

بود رسمًا خود را رئيس جمهور اعالم نمود.
حسن البکر پس از کودتا و به قدرت رسيدن٬ شوراي فرماندهي انقالب تشکيل داده
صدام حسين را در ١٩٦٩ به سمت معاون دبيرکل حزب ومعاون خودتعيين ومنصوب کرده بود.

برعهده داشت و درحقيقت مرد شماره يک عراق بود. امور را صدام ازاين تاريخ اداره بيشتر

٥. صدام حسين
 در زماني که به عراق دعوت شده بودم صدام حسين سمت رسمي نداشت ليکن در
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حزب بعث فعاليت مـي نمود. گـرچـه در مـالقاتها و مـهمانيها او را نـديديم ولي امکـان
نداشت کسي که از نوجواني داخل امور سياسي بوده و فـعاليت داشـته در سـن کـمال

گوشه نشيني اختيار کند و از صحنه سياست خود را کنار بکشد.
با اين مقدمه بايد ديد صدام که بوده و فعاليت سياسي خود را از چه تاريخي شروع
کرده است. صدام حسين تحصيالت ابتدايي و متوسطه خود را در عراق به پايان رسانيد
و سپس براي ادامه تحصيل عازم قاهره شد. در آنجا وارد دانشکده حقوق شد ولي چون
نتوانست به اخذ ليسانس نائل گردد به عراق بازگشت و به حزب بعث پيوست. صدام پس
از قتل قاسم به سوريه رفته و در آنجا با ميشل عفلق مالقات کرده و آشنا شده بود. عفلق
پايهگذار حزب بعث بود. صدام پس از مراجعت٬ داخل حزب شد. حزب بعث داراي دو

شاخه چپ و راست بود.
صدام در شاخه چپ عضويت داشت و پس از مدتي به فرماندهي شاخه منطقه اي

حزب تعيين گرديد.
به طور کلي اين حزب در عراق و سوريه طرفدار عبدالنـاصر رئـيس جـمهور مـصر
بودند. قاسم با ائتالف با مصر مخالف ولي عبدالسالم عارف موافق بود و با عده اي از
جوانان حزبي با قاسم مخالفت مي کردند. يکـي از آن جـوانـان صـدام حسـين بـود کـه
هنگامي که قاسم از خياباني که منتهي به يکي از پلهاي دجله مي شد عبور مي کرد صدام٬
به قصد کشتن او٬ به اتومبيل وي تيراندازي کرد. شيشه هاي اتومبيل و خود ماشين آسيب
سختي ديدند ولي قاسم مختصر آسيبي ديد و جان به سالمت به دربرد. اين سوء قصد را
صدام از طرف حزب بعث در ١٧ اکتبر ١٩٥٩ که عضو آن بود انجام داد. سپس فرار کرد.
در کوچه هاي بغداد مورد تعقيب قرار گرفت و تيري به پايش خورد و دستگير و زنداني

شد ولي پس از چندي مورد بخشش قرار گرفت.
در زمان حکومت عارفها صدام نفوذ زيـادي نـداشت ولي بـيکار نـبود و در حـزب
موقعيت خود را محکم مي نمود تا اينکه درکـودتاي دايـي خـود حسـن البکـر از طـريق
مبارزات حزبي کمک زيادي کرد و عاقبت رياست حزب بعث را در دست گرفت. پس از
اخراج افرادي مانند عماش و تکريتي از دولت و حکومت به معاونت رياست جمهوري

١٠. سران کشورهاي نفت خيز به الجزيره رفته بودند و صدام با وجود اينکه هنوز رئيس جمهور نبود به سمت
نماينده عراق در اجتماع سران شرکت کرده بود.

رسيد. در الجزيره هنگامي که شاه به آنجا عزيمت نموده بود ١٠ بومدين رئيس جمهور
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الجزيره با ميانجيگري بين شاه و صدام موضوع شط العرب را حل نمود به طريقي که خط
تالوگ براي عبور کشتيها مبناي قرارداد دو کشور ايران و عراق قرار گرفت و به موضوع
افزايش پرچم ايران در کشتيهايي که به ايران مي آيند و پرچم عراق در کشتيهايي کـه بـه
عراق مي روند٬ که مورد منازعه بود٬ فيصله داده شد و مقرر گرديد کميته اي مـرکب از
نمايندگان ايران و عراق تشکيل شود و مقر آن در بصره و رياست آن هر سـه سـال بـه
تناوب با ايران و عراق باشد و در جمع آوري حق العبور کشتيها و سـاير امـور٬ از جـمله
اليروبي شط٬ اقدام کنند؛ ضمنًا کميته ديگري تشکيل دهند و خطوط مرزي دو کشور را

تصحيح و ميلهگذاري نمايند.
اين قرارداد مـوسوم بـه قـرارداد ١٩٧٥ گـرديد٬ هـمان قـراردادي کـه صـدام در ٣١
شهريور ١٣٥٩ در تلويزيون عراق آن را پاره کرد و اظهار داشت بـر اثـر فشـار آن را در
الجزيره امضا نموده است و ديگر اعتباري ندارد و سپس جنگ هشت ساله را آغاز نمود.
چنانکه گفتيم٬ صدام پس از اينکه معاون رئيس جمهور شد به تدريج زمام امور را در
دست گرفت وباالخره حسن البکر به علت کسالت مزاج و بيماري از رياست جمهوري
استعفا داد و صدام حسين که اداره امور را از چندي قبل در اختيار داشت خود را رسمًا
به سمت رئيس جمهوري منصوب نمود٬ يا به عبارت ديگر٬ شوراي انقالب او را به اين
سمت گماشت که تا چندي پيش فرد مقتدر و ديکتاتور يکه تاز عراق بود و تمام مخالفان

خود را يا کشته يا فراري داده بود و به حکومت خودمختار خود ادامه مي داد.
در زمان رياست جمهوري خود دو جنگ راه انداخت: يکي بـا ايـران و ديگـري بـا

کويت که جريان آن از بحث ما خارج مي باشد.
صدام در ٢٣ آوريل ١٩٣٧ در روستاي العوجه در جنوب تکريت که در شمال غربي
عراق در نزديکي مرز سوريه متولد شد. وقتي به دنيا آمد پدرش فوت کرده بود؛ بنابراين٬

در تحت قيمومت و نگاهداري مادر خود قرار گرفت.
نحوه به قدرت رسيدن او در وقايع زمان حسن البکر ذکر شد. در ٢٧ ژوئيه ١٩٧٩ که
کامًال قدرت را در دست داشت کليه مخالفان خـود را از بـين بـرد و پسـتهاي ريـاست
جمهوري و رياست شوراي وزيران٬ فرماندهي کـل قـوا٬ ريـاست شـوراي فـرماندهي٬
دبـيرکل فـرماندهي حـزب بـعث٬ ريـاست شـوراي عـالي بـرنامه ريزي٬ شـوراي عـالي

اردادها را در اختيار خود گرفت.  کشاورزي و رياست قر
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