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 باغی در فرماندهی ژاندارمری کل کشورعملکرد ارتشبد عباس قره

 ش( 3131شهریور  31 -3131اردیبهشت  31)

 2باقرعلی عادلفر 3/معصومه خازنی

 چکیده

های منتهی به شد که در سالهای مهم نظامی عصر پهلوی دوم محسوب میباغی از شخصیتعباس قره

ارج عالی نظامی، به مناصب تأثیرگذاری منصوب پیروزی انقالب اسالمی توانست ضمن کسب مد

ش، مسئول تشکیل گارد سلطنتی در  1214شود. وی فرمانده گروهان مسلسل ضدهوایی در شهریور 

ش، فرمانده لشکر گارد شاهنشاهی و رئیس ستاد نیرو  1201همان سال، معاون دانشگاه جنگ در 

ش منصوب شد. پژوهش  1231مینی در ش و سپس به جانشینی فرماندهی نیروی ز 1201زمینی در 

باغی در دوران فرماندهی حاضر در پی پاسخ به این سوال است که نحوة مواجهة ارتشبد قره

ژاندارمری با حوادث اجتماعی و سیاسی دوران منتهی به پیروزی انقالب اسالمی چگونه بوده است؟ 

بیون و همننین تسل  بر فاای دهد که وی برای کنترل و سرکوب انقالهای پژوهش نشان مییافته

باغی در طی امنیتی کشور از سوی محمدرضا پهلوی به فرماندهی ژاندارمری کل کشور رسید. قره

چهار سال و چهار ماه مسئولیت خود درپی سرکوب مخالفان رژیم پهلوی برآمد، لیکن نتیجه 

ختلف کشور منجر به نظامی در شهرهای مهای خشنِ انتظامیِ وی همنون برقراری حکومتسیاست

گیری جریان انقالب ش و درنهایت اوج 1231وقوع حوادث مهم همنون تحوالت ماه رماان 

ای و اسناد به تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه-اسالمی شد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی

 باغی در دوران فرماندهی ژاندارمری کل کشور پرداخته خواهد شد.عملکرد قره

 

 باغی، ژاندارمری، پهلوی دوم، انقالب اسالمی.عباس قرههای کلیدی: واژه

                                                           
خمینی المللی امامنشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بینی تاریخ ایران اسالمی، گروه تاریخ، داا. دانشجوی دکتر1

 khazeni213@yahoo.com                                              )ره(، قزوین، ایران.                             

)ره(، قزوین، ایران. )نویسنده خمینی المللی امام. دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین1

 b.adelfar@ikiu.ac.ir                                                                                                  مسئول(

 نوع مقاله: پژوهشی      11/11/1041تاریخ پذیرش:        48/49/1041تاریخ دریافت: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172945.1401.4.8.3.3
mailto:b.adelfar@ikiu.ac.ir


 1041 پاییز و زمستان ،8 چهارم، شماره اسالمی، سال بانقال اسنادی تحقیقات علمی نشریه ........................................ 14

The performance of General Abbas Qarabaghi as the commander of 

gendarmerie force (May 3, 1974 - September 5, 1978) 

Masoume Khazeni1/Baqer Ali Adelfar2 

Abstract 

Abbas Qarabaghi was considered one of the most important military figures of 

the second Pahlavi era, who in the years leading to the victory of the Islamic 

Revolution was able to be appointed to influential positions while obtaining high 

military ranks. He was the commander of the anti-aircraft machine gun 

company in September 1941, responsible for the formation of the royal guard in 

the same year, the deputy of the War University in 1962, the commander of the 

Imperial Guard and the chief of staff of the army in 1968, and then appointed as 

the successor of the command of the army in 1972. The current research seeks to 

answer the question, how did the Qarabaghi General face the social and 

political events of the period leading to the victory of the Islamic Revolution 

during the Gendarmerie command? The findings -of the research show that he 

became the commander of the Gendarmerie of the country by Mohammad Reza 

Pahlavi to control and suppress the revolutionaries and also to dominate the 

country's security environment. During the four years and four months of his 

responsibility, Qarabaghi emerged after suppressing the opponents of the 

Pahlavi regime, but the result of his harsh intelligence policies, such as the 

establishment of military rule in various cities of the country, led to the 

occurrence of important events such as the events of the month of Ramadan 

1978 and finally the climax of the Islamic Revolution. In this research, with a 

descriptive-analytical approach and relying on library sources and documents, 

the performance of Qarabaghi during the command of the Gendarmerie of the 

whole country will be discussed. 
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 قدمهم

ای برخوردار بود و ارتباط و نیروهای مسلح در ساختار قدرت سلسله پهلوی از جایگاه ویژه

با نهاد سلطنت داشت. در اساس سیمای غیرمذهبی سلطنت، حاصل قدرت نهاد اگسستنی پیوندی ن

یافت و پادشاهی پهلوی ای ناگسستنی با تشکیالت نظامی ارتباط میگونهساختاری آن بود که به

فروپاشی سریع  (.24: 1210بستگی ژرفی به تداوم یکدیگر داشتند )عظیمی، و ارتش هردو دل

بودن سازمانی بود که ثباتی رژیم استبدادی و پوشالیش نتیجة بی 1214ریور ان در شهارتش ایر

ای از درآمدهای مملکت صرف توسعه و تقویت آن شده بود. این طی بیست سال بخش عمده

وتخت سلطنت بود. بعد از شهریور ارتش فاقد ساختار مردمی بود و مأموریت اصلی آن حفظ تاج

ویت روحیة وفاداری نیروهای ارتش و نظامی به رژیم برای تق اقداماتیش محمدرضا شاه  1214

ترین نهاد نظام سیاسی پهلوی تبدیل کند تدریج ارتش را به بزرگپهلوی انجام داد و توانست به

 (.119: 1211)آبراهامیان، 

 ش که ارتش موجبات بازگشت شاه از خارج را فراهم آورد، نیروهای مسلح ایران 1221در سال 

ت عامل اصلی تثبیت قدرت و حکومت شاه درآمدند و تقویت ارتش در مرکز صورر بهبار دیگ

حاصل همکاری ارتش و  1221مرداد  18(. کودتای 31: 1261توجه شاه قرار گرفت )سولیوان، 

 18پس از کودتا  دربار بود و سپهبد زاهدی در رأس ارتش، قدرت را در دست گرفت. در دهه

از دست نظامیان گرفته ارتش را در حد یکی از ابزارهای  سیاسی راست قدرت مرداد، شاه توان

عمده قدرت دربار پهلوی نگه دارد. از این رو نیروهای مسلح ایران در عصر پهلوی دوم، یکی از 

: 1266آمدند )دانشجویان پیرو خ  امام، از ظهور تا سقوط، حساب میمنابع اصلی قدرت شاه به

یس شهربانی، ژاندارمری، گارد شاهنشاهی و واحدهای حدهای پلاواک، وا(. عالوه بر س1/84

ارتش و بازرسی شاهنشاهی وظیفه ایجاد و حفظ امنیت در قلمرو حکومت  1اطالعاتی و رکن 

 (.28: 1211شاهنشاهی ایران را برعهده داشتند )دالنوا، 

 پیشینه پژوهش

صورت ن حوزه بهنی در ایوهش چنداباغی پژبا وجود اهمیت نهاد ژاندارمری در دوران قره

باغی نگاشته شده که به قلم عباس قره اعترافات ژنرالاختصاصی صورت نگرفته است. کتاب 

باغی در این است، شامل همه حوادث زندگی وی از آغاز تا پایان حکومت پهلوی است. قره
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د. پردازمیهای خارجی در حوادث آن روز کتاب به مسائل مربوط به ارتش و نقش ژنرال

که چند هفته قبل از مرگش در  باغیماجرای فرار ارتشبد قرهاغی همننین در کتاب دیگر بقره

زباِن چاپ های فارسیهایی که برای بخش خاطرات و تاریخ یکی از روزنامهبیمارستان، طی نوشته

 را برای ماهه خود در تهران و چگونگی فرارش از کشورلندن فرستاد، ماجرای اختفای چهارده

ای دربارة ابعاد شخصیتی، نظامی و سیاسی ار بازگو کرده است. هر دو اثر اطالعات ارزندهاولین ب

باغی در این آثار سعی کرده دهد. با این وجود قرهوی و حوادث دوران انقالب اسالمی ارائه می

مطرح  نکاتی رااست بیشتر برای سلب مسئولیت و تبرئه خود در برابر انتقادهای حامیان حکومت 

های به بررسی نقش وی در مسئولیت آخرین ارتشبد ایراند. نصیری طیبی نیز در کتاب کن

مختلف نظامی و سیاسی در دوران پهلوی دوم پرداخته است، لیکن به جهت گستردگی موضوع 

 صورت متمرکز بپردازد. بر این اساس خألباغی در ژاندارمری بهکمتر توانسته است به حاور قره

شود که اثر حاضر ضمن بررسی رویکرد محمدرضا پهلوی ینه احساس میر این زمپژوهش د

باغی پیش از مسئولیت فرماندهی کل ژاندارمری، اقدامات وی نسبت به ژاندارمری و زندگی قره

 دهد.را در دوران مسئولیت شانزده ماهه مورد واکاوی قرار می

 باغینامه عباس قرهزیست

دلیل عالقه به امور نظامی، ش در شهر تبریز متولد شد. وی به 1191ان ر دهم آبباغی دعباس قره

(. ورود وی به 1-2: 1260باغی، بعد از پایان دوره متوسطه وارد تشکیالت نظامی شد )قره

زمان شد و جزء نزدیکان وی ش با دوره آموزشی محمدرضا پهلوی هم 1213دانشکده افسری در 

باغی با کسب اعتماد رضاشاه با ی در سوئیس، قرهرضا پهلوصیل محمدقرار گرفت. در زمان تح

(. وی در پایان دوره خود در دانشکده نظامی به 30: 1261ولیعهد همراه گردید )سولیوان، 

که کشور  1214(. وی در شهریور 1/649: 1269دریافت نشان افتخار نائل شد )فردوست، 

مسلسل ضدهوایی، دفاع از کارخانه گروهان  فرماندهیباغی به وسیله متفقین اشغال شد، قرهبه

ش مأمور تشکیل سازمان گارد  1211(. او در 0: 1260باغی، سازی را برعهده گرفت )قرهاسلحه

ش برای گذراندن دوره عالی نظامی در دانشگاه جنگ، عازم کشور  1220سلطنتی شد و در 

از فرماندهی وی پیش  هایولیت(. از دیگر مسئ18: 1286فرانسه گردید )نصیری طیبی، 

توان به فرماندهی لشکر گارد شاهنشاهی، فرمانده لشکر پیاده گرگان ژاندارمری کل کشور می
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ش، جانشینی فرمانده نیروی زمینی در  1201ش، ریاست ستاد نیروی زمینی در مهر  1201در 

 :1260ی، باغقره ؛211: 1286؛ پژمان، 1/280: 1269ش اشاره کرد )فردوست،  1231اردیبهشت 

ش به درجه سپهبدی و در شهریور  1201(. وی در اسفند 12: 1238باغی...، ؛ معمای ارتشبد قره3

 (.192442629؛ ساکما، ش.بازیابی: 14: 1286به درجه ارتشبدی نائل شد )نصیری،  1232

 محمدرضا پهلوی و ژاندارمری

غیرشهری وسیع ایران در نقاط و آرامش ژاندارمری ایران با پنجاه هزار نیرو، مسئول حفظ نظم 

ترین نقاط پرآشوب ایران بودند از بود. حراست از مرزها و مناطق عشایرنشین که مهم

(. محمدرضا 30: 1219؛ زهیری، 63: 1283پور، های اصلی این تشکیالت بود )شایستهمسئولیت

 تقیمی بهتوجه مس ش مانند رضاخان 1221مرداد  18شاه در دکترین امنیت ملی خود پس از 

شهربانی و ژاندارمری داشت و برای ژاندارمری اهمیت بیشتری نسبت به شهربانی قائل بود؛ زیرا 

گردید دانست و به همین سبب تجهیزات بیشتری نصیب آن میآن را بازویی برای ارتش می

ی مسلح ویژه پس از اصالحات ارضی و ورود نیروها(. نقش ژاندارمری به082: 1269)فردوست، 

-زافزونی در کنترل این مناطق افزایش یافت، فرمانده کل ژاندارمری ارتشبد عباس قرهطور روهب

 های پیش از پیروزی انقالب اسالمی به ریاست کل ستاد ارتش رسید.باغی بود که در ماه

گاه نقش گاه نتوانست نقش چارچوب فراگیر ملی را ایفا کند و هیچدر تاریخ ایران ارتش هیچ

بلکه به ترتیب رنگ روسی و انگلیسی و سپس آمریکا گرفته بود )فوکو، ش نداشت بخآزادی

(. بعد از ساق  شدن دولت مصدق، تیمور بختیار که نقش زیادی در کودتا داشت، 11: 1211

فرماندار نظامی تهران شد؛ ولی با وجود همکاری شهربانی با فرمانداری نظامی تهران برای ایجاد 

یافته بین نیروهای ارگان ضد مردمی و هنوز رابطة اساسی و سازمان ای رژیم،هظ پایهامنیت و حف

ش با تصویب قانون تشکیل  1223اسفند  12سرکوبگر به وجود نیامده بود که این مورد در 

(. ساواک پس از 03: 1260سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک( تحقق یافت )افراسیابی، 

ها در ایران تشکیل شد )پهلوی، یات براندازی کمونیسته با عملور مبارزمنظماجرای مصدق به

توان ش رسماً کار خود را شروع کرد. علت اصلی تشکیل آن را می 1226( و از سال 214: 1213

حفظ ثبات و امنیت رژیم پهلوی، یاری این رژیم در ایجاد یک قدرت خودکامه، کشف و 

های رژیم با سرکوب هر نوع مخالفت پایهی و حفظ ژیم پهلوهای احتمالی علیه رشناسایی توطئه
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های اصلی منزله یکی از پایگاه(. ایران به01: 1218بر ضد حاکمیت شاه دانست )نجاری راد، 

ها نیاز به یک شبکه اطالعاتی و امنیتی قوی داشت. آمریکا در خاورمیانه، ازنظر آمریکایی

اتی و امنیتی ایران به این کشور ای اطالعهدستگاهدخالت و نقش آمریکا در تأمین و گسترش 

 (.281: 1269امکان داد تا تسل  کاملی بر ایران بیابد )فردوست، 

نیروهای مسلح ایران یک رئیس ستاد مشترک داشتند که با رؤسای ستاد »نویسد: سولیوان می

فاقد رئیس آن نیروهای مختلف جلسات مرتبی داشت، ولی ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران و 

صورت یک دفتر طرح و ت و اختیارات مشابه نظامی در کشورهای دیگر بود و بیشتر بهقدر

کردند. رئیس ستاد مشترک ژنرال ازهاری بود. وی پس از طی درجات و هماهنگی عمل می

مقامات مختلف در نیروی زمینی به ریاست ستاد مشترک رسیده بود، افسران ارشد و فرماندهان 

لی که به عهده داشتند مردان قابلی بودند و وفاداری آنها به شاه با نوعی در مشاغ ی ایرانینیروها

تعصب همراه بود و دو افسری که از بحث درباره مسائل سیاسی پرهیز نداشتند، دریادار 

)سولیوان و « باغی فرمانده ژاندارمری بودنداللهی فرمانده نیروی دریایی و ژنرال قرهحبیب

 (.10-13: 1213 پارسونز،

افزود. در نارضایتی، اعتراض، خشونت و خونریزی در شهرها بر فاصله میان شاه و مخالفان می

همان حال، شاه آگاه از آنکه چندان زنده نخواهد بود و باید از قدرت متمرکز خود بکاهد برای 

ر آماده حفظ سلطنت در خاندان خود، مقامات مملکتی و نظامیان را برای پذیرش این تغیی

نویسد: باغی میباغی فرمانده ژاندارمری وقت یکی از آنها بود. قرهارتشبد قرهکرد. می

ایم به شما اعلیحارت به من فرمودند که یک مطالبی هست که ما به فرماندهان دیگر هم گفته»

ا همان شود مملکت را بشود که با پیشرفتی که در دنیا حاصل میگوییم که باید بدانید نمیهم می

بعد از پدرم از نظر سیاسی دچار مشکالت زیادی شدم و خصوص که من ره کرد و بهیاست اداس

ایم خواهیم که بعد از ما ولیعهد دچار همان مشکالت بشود. این است که ما تصمیم گرفتهما نمی

دادن که به مردم اجازه بدهیم که بیشتر در امور سیاسی و کارهای سیاسی دخالت بکنند. البته 

است یک نتایجی داشته باشد اتفاقاتی بیفتد، شما باید بدانید که این اتفاقات الزمه دی ممکن آزا

توانید که این دستورها را به شود و از این ناراحت نباشید و بعد هم شما میاین آزادی می

 (.113: 1212)باقی، « باالی ژاندارمری ابالغ کنید و هیچ نگران نباشیدرده
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برکنار داشتن ارتش از سیاست، جزئی از سیاست مشخص »کند که: ه نقل میاین بار نراقی در

دهد که هدف شاه جلوگیری از امکان هرگونه کودتای نظامی علیه سلطنت شاه بود. وی ادامه می

-(. در این زمینه ارتشبد عباس قره181-180: 1211)هوشنگ مهدوی، « و حفظ ثبات سیاسی بود

خصوص که اطالعی مطلق آنها نبود، بهز سیاست به معنی بیظامیان ارکناری نب»افزاید: باغی می

طور هستند. های دنیا هم که همه همینجو کلی کشور هم غیرسیاسی بود. در ارتش ما و ارتش

ها این حق دخالت در امور پرسنل نیروی مسلح حق مداخله در امور سیاسی را ندارند و بعای

یعنی اینها حق ندارند که بفهمند یا اینکه مسائل  کنند کهه این میسیاسی نداشتن را توجیه ب

کردند؛ ولی وقتی که شما سیاسی را درک بکنند، ولی مسئله این نبود. مسائل سیاسی را درک می

توانید تبحری کند نمیدخالتی در سیاست نکنید البته به اندازة آن کسی که در کاری دخالت می

کشور ما آگاهی سیاسی در ارتش به میزان آگاهی  زمان در ته در آندر آن داشته باشید. الب

ها دخالت زیادی در امور طور که سایر وزارتخانهها بود. همینسیاسی کارمندان و وزارتخانه

 (.181: 1211)هوشنگ مهدوی، « سیاست نداشتند در ارتش هم به همان میزان بود

 ش 3131تا  3131باغی از سال اقدامات قره

ش به سمت  1232اردیبهشت  11باغی در در سازمان ژاندارمری کشور، قرهسازی اکمنظور پبه

داوران مانور )تمرین فرماندهی آن منصوب گردید. در این زمان وی برای شرکت در هیئت

-(. او در تأمین بازی3139444440تأمین تهران( در قسمت دانشگاه نظامی انتخاب شد )مراسان: 

ش مأمورین شهربانی و تیپ نوهد حفاظت داخلی  12/0/1232 داد روز ان دستورهای آسیایی تهر

مهر و دهکده را به عهده گرفته و مأمورین ژاندارمری هم، حفاظت خارجی مجموعه ورزشی آریا

منظور حفاظت از نقاط حساس و و همننین مسیر بین این دو محل را برعهده گیرند. همننین به

رادیو و تلویزیونی نواحی ژاندارمری گیالن،  هایتگاهبرق و دسهای خطوط ارتباطی شبکه

دیدة نیروهای پایداری را در تاریخ نفر آموزش 1934خوزستان، لرستان و مرکز، تعداد 

های آسیایی های موردبحث استقرار یابند و تا پایان بازیش استخدام نمود تا در محل 14/3/1232

(. بعد از پایان 3139444481)مراسان:  یفه کنندوظانجامتهران زیر امر پرسنل نواحی مذکور 

ها یک فقره چک باغی در جریان برگزاری بازیهای قرههای آسیایی، شاه به پاس فعّالیّتبازی

 (.3164هزار ریال به او اعطا کرد )مراسان: کد  134به مبلغ  209014به شماره 
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ش(  1231شهریور  10ا ش ت 1232ردیبهشت ا 12باغی در دورانی که فرماندهی ژاندارمری )قره

را برعهده داشت، تالش زیادی برای استخدام و آموزش افراد برای تشکیل نیروی پایداری 

وزیر(، وزرا و... به ترتیب عده زیادی ازجمله امیرعباس هویدا )نخستمقاومت انجام داد، بدین

باره فعّالیّت ش در 11/6/1230ر (. وی د3139عاویت افتخاری این نیرو درآمدند )مراسان: کد 

منظور استفاده از در اجرای فرمان مطاع مبارک ملوکانه به»نیروی پایداری چنین گزارش داد: 

نیروی پایداری در مأموریت مراقبتِ و پوشش محورهای شمال که از طریق ستاد 

عمل الزم به های ش به ژاندارمری ابالغ گردیده، بررسی 1/6/1230ارتشتاران در تاریخ بزرگ

در صورت استقرار اراده سنیه ملوکانه برای تأمین حداکثر داوطلبین اقدامات مشروحه زیر  آمد،

وسیله افراد نیروی پایداری با همکاری افراد انجام و سپس طرح پوشش محورهای شمال به

مهندسی و یگان ضربت ناحیه مازندران تهیه و به شرف عرض پیشگاه مبارک شاهانه معروض 

 ردد:گ

 تشکیل یک مرکز آموزش مخصوص افراد نیروی پایداری )ترجیحاً در شیرگاه(؛. 1

. ترغیب و تشویق اهالی قراء اطراف محورها به قبول عاویت در نیروهای پایداری و برآورد 1

 الزم بر مبنای تعداد داوطلبین و امکانات موجود؛

اجرای عملیات دتانک و افزار ض. آموزش طرز تخریب و استفاده از وسایل مخابراتی و جنگ2

 ممانعتی و ایذائی به افراد داوطلب نیروی پایداری معروض؛

. احاار افراد نیروهای پایداری محورهای شمال، سالیانه سه بار و هر مرتبه چهار روز برای 0

 تجدید آموزش و اجرای تمرینات الزم روی محورهای موردنظر؛

وسیله افراد منتخب نیروی پایداری بهمان صلح مال در زهای خروج محورهای ش. نگهداری اتاق3

 (.3131داران بازنشسته و افراد مهندس شمال )مراسان: کد و درجه

به علت »در جواب درخواست فرمانده ژاندارمری از آمریکا برای تسلیحات نظامی گفتند: 

م. ویل بدهیایران تحتانک به  66ش تعداد  1231م/ 1911توانیم تا ژوئن سنگینی برنامه فق  می

برای تانک مذاکره شد، گفتند متأسفانه هنوز صنایع نظامی ایران  143های توپ درباره گلوله

ش  1232م/ 1910ها را باز نکرده است و اگر سفارش بدهند تا سال سفارش خرید این گلوله

 (.3139444408)مراسان: « توانند تحویل دهندزودتر نمی
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های مقدماتی و عالیِ رستة پیاده ژاندارمری ش دوره 1230حصیلی از سال تباغی به فرمان شاه قره

ش در این ارتباط صادر  1230شهریور  11و فرماندهی و ستاد تشکیل داد. در فرمان شاه که در 

های آموزش نظامی و دروس افسران دانشجو باید عالوه بر فراگیری برنامه»شد چنین آمده بود: 

-های محوله به آن سازمان میکه ناشی از مأموریترمری را صی ژانداهای تخصستادی، آموزش

باشد، به نحو احسن فرا بگیرند تا بتوانند پس از طی دوره در هدایت و رهبری یگان مربوطه به 

های خود را انجام دهند و با عزم راسخ و اراده آهنین و با تری وظایف و مأموریتنحو شایسته

« آیین شاهنشاهی آماده گردندکشورِ کهنو ثغور  حفظ حدودفداکاری و جانبازی برای 

 (.3138)مراسان: کد 

ش در مقام فرماندهی ژاندارمری در باشگاه افسران ژاندارمری درباره  1236اسفند  12باغی در قره

در حاور جمعی از امراء و افسران « به سوی تمدن بزرگ»رهنمودها و تحلیل مفاد کتاب 

فرد ایرانی برای ایفای رسالتی که در برابر کشور خود و  هر»گفت: کرد. او ژاندارمری سخنرانی 

ای با اصول و ضوابطی که جانبهحال در برابر جامعه بشری به عهده دارد، باید آشنایی همهدرعین

)نصیری طیبی، « ریزی شده است داشته باشدجامعه امروز و فردای ایران و جهان برپایة آنها پی

1286 :10.) 

 ش 3131-3131حوالت انقالب در فاصله زمانی اغی در تبقش قرهن

سرکوب و کنترل اغتشاشات به  باغی برایش قره 1236مردم در سال  گرفتن مبارزاتبا شدت

اقداماتی دست زد، یکی از این اقدامات تهیه و طرح تأمین شهرهایی بود که در آن اعتراضات 

در مورد مقابله با اخاللگران و  1عاای نپهای استعلیه رژیم وجود داشت، وی در جواب درخوا

تر عنوان فرمانده ژاندارمری دستور داد، هرچه سریعکوبیدن مشت بر دهان مزدوران خارجی به

 اقدامات زیر را به اجرا درآورند:

ترین سالن محل ها کلیه اعاای نیروی پایداری در مناسب. در هر استان، شهرستان و بخش1

های خود از اینکه اعاای نیروی پایداری ضمن تشریح درخواست د نفر ازوسیله چناجتماع و به

گویان داده شد، سپاسگزاری شود. فرماندهان نیروی پایداری محل هم از اجازه مقابله با یاوه

 پرستی اعاای نیروی پایداری قدردانی نمایند.دوستی و میهناحساسات شاه

                                                           
 یداری. نیروی پا1
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ها اجازه داده شود که بین اعاای تیماز داوطلتعدادی  در رده ناحیه، هنگ و گروهان به. 1

« دوش برادران سرباز خود در تعقیب و مبارزه با اخاللگران آزادانه شرکت نمایندبهدوش

 (.3108)مراسان: کد 

های ژاندارمریِ کشورِ شاهنشاهی در های یگانش فعّالیّت 16/1/1231باغی در شرفیابی مورخ قره

نیروی پایداری دفاع از »داد و شاه به او دستور داد که:  اه گزارشرا به ش دستگیری اخاللگران

ها را تمرین دهد، اعاای نیروی پایداری هم در تعقیب و دستگیری خرابکاران شرکت کارخانه

دهند عنوان مخالفت با دولت تشکیل مینمایند، اعاای نیروی پایداری در اجتماعاتی که به

نیروی پایداری تظاهراتی برعلیه مخالفین دولت ، اعاای عمل کنندشرکت و برعلیه مخالفین 

ش طی گزارشی به شاه در پاسخ به دستور فوق چنین نوشت:  1231از این رو در «. بنمایند

اوامر مطاع مبارک همایونی به نواحی ژاندارمری ابالغ و گزارشات واصله حاکی است: الف: »

گروه با شور و اشتیاق ضمن  اهی گروهور شاهنشاعاای داوطلب نیروی پایداری در سطح کش

منظور همکاری با مأمورین انتظامی در تعقیب و نویسی بهدادن شعارهای میهنی برای نام

کنند که آمار کلی داوطلبان متعاقباً از شرف عرض خواهد دستگیری خرابکاران مراجعه می

ها و ناکز استاده در مرطور گسترگذشت. به اعاای نیروی پایداری در صفوف متشکل به

ها با تشکیل اجتماعات عظیم و سخنرانی ضمن اظهار تنفر از اقدامات خرابکاران، شهرستان

آمادگی خود را برای جانبازی در راه اعتالی نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و اصول انقالب شاه و 

دامه نوز هم اکه ه -انهای مترقیانه دولت و حزب رستاخیز ملت ایرملت و پشتیبانی از برنامه

شدن آن اند. به دنبال دستورات فوق فرماندهان نواحی مختلف کشور برای عملیاعالم داشته -دارد

 (.3100)مراسان: کد « کار شدندبهدست

باغی خطاب به ش ارتشبد قره 1/1/1231برای دستگیری مخالفان توس  نیروی پایداری در 

رد. در این دستورالعمل که هدف ی صادر کتورالعملفرماندهان نواحی ژاندارمری کشور دس

دستگیری اخاللگران و یا خرابکاران توس  اعاای نیروی پایداری اعالم شده بود در ارتباط با 

عملیات آنان دستوراتی داده شد ازجمله اینکه در انتخاب پرسنل تیم داوطلب شرکت در عملیات 

داران و افسران ارجحیت داده شود. هویژه درجمسلح بهمقابله با مخالفان، پرسنل بازنشسته نیروهای 

ای از همننین اشاره شده بود هر عاو نیروی پایداری موظف است هرزمان که به فرد یا دسته
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کردن عملیات آنها برآید )نصیری طیبی، انقالبیون برخورد نماید باید درصدد مقابله و خنثی

1286 :19.) 

 بیونبا انقالباغی برای مقابله اقدامات قره

های ژاندارمری بود که برای حمایت از شهربانی های مقابله با انقالبیون، اعزام یگانیکی از طرح

ش نواحی  12/1/1231تا  13/1/1231باغی با تصویب شاه از تاریخ گرفت، قرهصورت می

ا خاللگر بمنظور مقابله با عناصر ابه ژاندارمری کشور شاهنشاهی را بنا به درخواست شهربانی

های ی ضربت و هفت دستگاه نفربر زرهی به شهربانیدسته 10نمودن پنج گروهان و مأمور 

شهرهای مختلف ازجمله اصفهان، یزد، بافق، اردکان، تبریز، کاشان، قم، کرج و غیره اعزام کرد 

 (.3103)مراسان: کد 

قل هنگ مست گانه وهش طی دستورالعملی به فرماندهی نواحی پانزد 11/1/1231باغی در قره

بوشهر، نحوه برخورد با دستگیرشدگان به اتهام جرائم ضد امنیتی و خرابکاری را ابالغ کرد. در 

-سوزی اماکن، مؤسسات دولتی و منازل مقامات، فعّالیّتاین دستورالعمل تخریب و ایجاد آتش

پرسنل  در روحیههای کمونیستی، اقدامات تروریستی، شعارهای ضد مقام سلطنت، ایجاد تزلزل 

های روحانیون مخالف رژیم، ازجمله موارد طلبانه، فعّالیّتهای تجزیهیروهای مسلح، فعّالیّتن

باغی بنا به درخواست شدند. همننین قرههای ضدامنیتی و خرابکاری محسوب میفعّالیّت

گاه های دانشش تا خاتمه تعطیل کالس 18/1/1231ژاندارمری استان فارس تقاضا نموده از تاریخ 

روزه دو دسته از پرسنل ژاندارمری در هنگ شیراز آماده تا بنا به درخواست در ی، همهپهلو

اختیار شهربانی شیراز قرار گیرند و تصویب کرد که دو دسته از گروهان تأمین و پاسداری 

نی محض درخواست در اختیار شهرباصورت آماده نگهداری و بههنگ شیراز با تجهیزات کامل به

منظور پیشگیری از اغتشاش احتمالی در شهر نهاوند، دسته سازمانی رفت. وی بهخواهند گقرار 

ضربت همدان را به این شهر اعزام کرد و نیز دو دسته از پرسنل ژاندارمری هنگ شیراز برای 

 (.3118کنترل دانشجویان دانشگاه شیراز در اختیار شهربانی شیراز قرار داد )مراسان: کد 

ش رژیم شاه از این مسئله وحشت داشت که انقالبیون به مناسبت  1231د خردا 13 را رسیدنبا ف

ش اقدام به تظاهرات کنند و درنتیجه اقداماتی برای ممانعت از این  1201خرداد  13سالگرد قیام 

 منظور مقابلهباغی فرمانده ژاندارمری کشور بهکار به عمل آورد. از این رو از طرف ارتشبد قره
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-ش آماده 1/2/1231د در حوزه استحفاظی ژاندارمری و پشتیبانی شهربانی در نه رویدابا هرگو

 های زیر به فرماندهی نواحی ژاندارمری اعالم گردید:باش

 )مراقبت(: 1ی باش مرحلهآماده -الف

 1های مرزی داخلی ژ.ک.شش کلیه پاسگاه 9/2/1231روز  10ش تا ساعت  1/2/1231از تاریخ 

های ضربت )از گروه ضربت تا گردان ضربت ها و نواحی، یگانو هنگها وهانارگاه گرو قر

-های گروهبانی نواحی و مرزنهای جایگزین، آموزشگاههای تأمین پاسداری، یگانداخل(، یگان

های نپ استان و شهرستان، افراد مبارزه آباد، شناورهای زیر امر پاسگاه پلیس راه، قرارگاه

-ی عملیات یگانل پشتیبانی رزمی و خدمات رزمی که جهت ادامها و عوامهو یگاناخاللگران، 

 داری و غیره(.های عملیاتی وجودشان ضرورت دارد. )مانند مخابرات، ترابری، سررشته

ش تا ساعت  14/2/1231صبح(، روز  0صفر ) 0)مهیا شدن(؛ از ساعت  1مرحله  باشآماده -ب

روز  10:44ش تا ساعت  11/2/1231ش و مجددًا از ساعت چهار صفر روز  12/2/31روز  10:44

 های مندرج در الف باال.ش کلیه سازمان 11/2/1231

 10:44ش تا ساعت  10/2/1231صفر روز  0)عملیاتی و رزم(؛ از ساعت  2باش مرحله آماده -پ

 (.313844161های مندرج در الف باال. )مراسان: کلیه سازمان 16/2/1231روز 

خرداد  13دستورالعمل »باغی با ارسال یک بخشنامه سری تحت عنوان عالوه بر این، ارتشبد قره

جرا به تمامی نیروهای تحت امر فرماندهی ژاندارمری کشور دستور داد تا آن را به ا« ش 1231

-درآورند. در این دستورالعمل به ژاندارمری مأموریت داده شد که در حوزه استحفاظی خود پیش

خرداد از هرگونه تظاهرات جلوگیری نمایند و در صورت  13های الزم را انجام و در روز بینی

، های الزم از شهربانی به عمل آید )نصیری طیبیمشاهده، آن را در نطفه خفه کنند و پشتیبانی

الزم است فرماندهان »باغی به نواحی ژاندارمری چنین دستور داد: قره 14/2/1231(. در 22: 1286

ها توجه داشته باشند که افراد مبارزه با اخاللگران نیز باید به نواحی و نپ استان و شهرستان

وز نامبرده خرداد و در ر 13روزی مراقب باشند که تا روز فعّالیّت خود افزوده و با تالش شبانه

 (.3119)مراسان: کد « اتفاقی رخ ندهد

های باش یگانباغی آمادهگذشت قرهخرداد می 13با وجود اینکه یک روز از سالگرد قیام 

باش مرحله یک تقلیل داد و دستورالعمل مربوط به ژاندارمری را لغو نکرد بلکه به حالت آماده
                                                           

 . ژاندارمری کشور شاهنشاهی1
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های کنترل اعالم کرد. پس از ارسال نیازمندی مجریان دستور عملیاتی مرزبان را بدون دگرگونی

ها و با حاور نماینده ژاندارمری کشور در اغتشاشات، کمیسیونی جهت بررسی این نیازمندی

ش نواحی ژاندارمری کشور بنا به  10/2/1231ارتشتاران تشکیل شد. از تاریخ ستاد بزرگ

های ضربت و نش یگا 19/2/1231و  18و  11ها با اخاللگران در روزهای درخواست شهربانی

ها قرار گرفتند )مراسان: جده محل در کنترل عملیاتی شهربانینفربرهای زرهی در ه

313844141.) 

ش الی  16/0/1231منظور کنترل بیشتر در ایام ماه مبارک رماان از تاریخ عالوه بر این، به

ور و مرکز آموزش جهرم باغی نواحی ژاندارمری کشش بنا به دستور ارتشبد قره 8/3/1231

های آموزشی با شش دستگاه نفربرهای زرهی در منظور مقابله با اخاللگران با برداشت از یگانبه

 (.3130های شهرها پشتیبانی نمودند )مراسان: کد ده محل طبق تقاضای شهربانی

ی زد. از رژیم شاه که از فعّالیّت روحانیون در ماه مبارک رماان هراس داشت دست به اقدامات

ای به نواحی ژاندارمری چنین ش طی دستورالعمل محرمانه 16/3/1231باغی در این رو ارتشبد قره

های احتمالی اخاللگرانی که در لباس روحانیت از ایام ماه نمودن فعّالیّتمنظور خنثیبه»نوشت: 

 ر دهید:دهند دستومبارک رماان سوءاستفاده نموده و به تحریکات ضد امنیتی ادامه می

آوری اطالعات توجه کامل داشته و از وقوع هر نوع غافلگیری پاسگاه، یگان و ( به جمع1

 پرسنل مربوطه جلوگیری گردد.

روزه انجام طور عملی همههای تحویلی، بهنامه( آموزش کنترل اغتشاشات با استفاده از آیین1

 شود.

 08گردند بیش از انی شهربانی اعزام میهایی که به مأموریت کنترل اغتشاشات و پشتیب( یگان2

ساعت تعویض گردند که برای اجرای  08ها ادامه ندهند و در پایان ساعت به این قبیل مأموریت

 برنامه آموزش پرسنل و نگهداری وسایل اینان عودت داده شوند.

اننه کار نگه داشته و چنبهها را همیشه آماده( وسایل کنترل اغتشاشات موردنیاز یگان0

)مراسان: « کسوراتی وجود دارد از طریق مبادی لجستیکی جهت دریافت اقدام و پیگیری گردد

 (.3136کد 
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-جانبه یگانرغم حمایت همهبا گسترش حرکت مردمی انقالب اسالمی در ماه مبارک رماان، به

رو با  ها، چون آنان قادر به کنترل شهرهای مزبور نبودند از اینهای ژاندارمری از شهربانی

 باغی نیروهای پشتیبانی:درخواست ارتشبد قره

-ارتشتاران تاکنون در حدود امکانات پشتیبانی( برابر مقررات مصوبه و ابالغی از ستاد بزرگ1 

صورت مستمر و دائم انجام شده ها بههای الزم توس  ژاندارمری کشور شاهنشاهی از شهربانی

 است.

یشتر چناننه برای ژاندارمری مقدور نباشد این پشتیبانی از ( در صورت نیاز شهربانی به عده ب1

 های اصفهان، گذاشته شود.ها ازجمله شهربانیطریق نیروی زمینی در اختیار شهربانی

نفر پرسنل اعزامی به قم، سه گروهان کنترل اغتشاشات  021باغی همننین دستور داد از تعداد قره

ات و بلیّات( هر گروهان دارای سه دسته و هر دسته )کنترل اغتشاش 13-19برابر دستور رزمی 

نفر در هر نفربر  33نفر تشکیل داده و از بقیه پرسنل  218دارای چهار گروه دوازده نفری جمعاً 

عالوه بر یک نفربر راننده، یک تیم چهار نفری پیاده ضربت سازمان داده شود و از بقیه پرسنل 

ز کسورات احتمالی بالفاصله تأمین و ترمیم گردد یک نفر جایگزین باشند تا در صورت نیا

 (.313844193)مراسان: 

در این زمان ریاست شهربانی به ژاندارمری کشور اعالم کرده بود که چون هدف مأموران 

مناسب با  ،کردن تظاهرکنندگان است به کار بردن تفنگشهربانی کنترل اغتشاشات و متفرق

جای تفنگ بهتر است به عزامی ژاندارمری به شهربانی بههای ااین مأموریت نیست؛ لذا یگان

باغی در واکنش به درخواست مزبور طی باتوم و سپر کنترل اغتشاشات مجهز گردند. ارتشبد قره

ها تعداد اخاللگران و نظر به اینکه در کلیه مأموریت»گزارشی به شاه درخواست کرد: 

افزار باعث باشد و اعزام مأمورین بدون جنگتظاهرکنندگان چندین برابر مأمورین انتظامی می

نثار تجری آنها شده و مأمورین را ماروب و اعمال ضد امنیتی خود را ادامه خواهند داد جان

افزار و تجهیزات سازمانی موجود به استدعا دارد مأمورین ژاندارمری کشور شاهنشاهی را با جنگ

 (.21: 1286)نصیری طیبی، « نمایندتعمال اسلحه باس ها اعزام و در صورت نیازربانیپشتیبانی شه
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 سرکوب دانشجویان در ارتفاعات شمال تهران )طرح فرهاد(

باغی در ژاندارمری کشور صورت هایی که در زمان تصدی ارتشبد قرهها و عملیاتیکی از طرح

که یهای شمال تهران بود. ازآنجاییا سرکوب دانشجویان در کوهستان« طرح فرهاد»گرفت، 

ای از دانشجویان در روزهای تعطیل به ارتفاعات شمال تهران رفته و در این گزارش شده بود عده

پردازند، لذا بنا به فرمان شاه های رزمی میها به خواندن سرودهای انقالبی و تمرین ورزشمکان

 1231آذر تا  1231نیروهایی مأمور به شناسایی و سرکوب آنان شدند. از این رو از اردیبهشت 

نیروهای مشتمل بر عناصر ژاندارمری، افراد ورزیده تیپ نیروهای « طرح فرهاد»ش تحت عنوان 

نوک یهوابرد و افراد منتخب و ورزیده یگان تکاور تحت نظر ژاندارمری با دو فروند هلیکوپتر ش

های شمال تهران بسیج شدند )نصیری طیبی، جهت شناسایی و دستگیری دانشجویان در کوه

1286 :04.) 

ش اقداماتی به شرح زیر انجام  2/0/1231ش الی  10/2/1231برای اجرای طرح فرهاد، از تاریخ 

ش مأمورین ژاندارمری با همکاری افراد گارد  16/2/1231روز  46:24ساعت -1»گرفت: 

شاهنشاهی و نیروهای مخصوص و افراد سازمان اطالعات و امنیت کشور در سه منطقه عمل 

 اند:نموده

الف( اکیپ یکم در ارتفاعات افجه به دو دستة یازده و شش نفری پسر و یک دسته پانزده نفری 

 اند.دختر برخورد، عمل خالفی از آنان مشاهده ننموده

ای گونه فعّالیّت مارهب( اکیپ دوم از مأمورین، از ارتفاعات فشم و عمامه شناسایی، هیچ

 مشاهده نشده است.

چال و زیر توچال اعزام شده بودند فاعات برکه تا جنگل کارا و پلنگپ( اکیپ سوم که به ارت

ای در حدود بیست نفر که مشغول خواندن چند بیت شعر با صدای بلند بودند و صلوات به عده

 گونه فعّالیّت ضدملی از آنها سر نزده است.فرستادند برخورد نموده و هیچمی

 مأمورین مذکور در فوق: ش سه اکیپ از 1/0/1231روز  46:44ساعت  -1

زنی و به افراد مشکوک گشت -ویزان -کهنال -الف( اکیپ یکم در مسیر ارتفاعات افجه

 اند.برخورد ننموده

زنی به تعدادی در حدود صد نفر روته هنگام گشت -ب( اکیپ دوم اعزامی به ارتفاعات زایگان

 اند.قداماتی مراجعت نمودهگونه ادختر و پسر برخورد که پس از دو ساعت توقف بدون هیچ
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چال حوض، بند گورا، ضلع شمالی جنگل کارا، پلنگپ( اکیپ سوم از ارتفاعات درکه، هفت

گونه اقدامات مشکوکی وآمد بودند هیچبازرسی و به جز تعدادی از مردم عادی که در حال رفت

 اند.مشاهده نکرده

هلیکوپتر به ارتفاعات درکه اعزام  ش یک اکیپ اطالعاتی که با یک فروند 1/0/1231روز  -2

محض اند که بهشده بود به پنج گروه چهارده الی بیست نفری در باالی ارتفاعات برخورد نموده

 اند.مشاهده هلیکوپتر متفرق شده

ش گشت هوایی با شرکت افسران راب  به  1/0/1231روز  11:44الی  49:44ساعت  -0

نوک در ارتفاعات افجه، ین با یک فروند هلیکوپتر شسرپرستی فرمانده هنگ ژاندارمری تهرا

آباد، عمامه باال، عمامه پایین، فشم، شمشک، آهار، کوه، یخنال راحتکهنال، ویزان، سیاه

زاده داود، سولقان انجام، جز چال، سنگ سیاه، جنگل کارا، امامارتفاعات شمال توچال، پلنگ

محض مشاهده هلیکوپتر متفرق درکه که آنها هم بهتعداد دو الی سه گروه ده نفری در ارتفاعات 

 (.313844112اند )مراسان: اند به افراد مشکوکی برخورد نکردهشده

ش در اجرای  10/0/1231ش الی  1/0/1231فرمانده ژاندارمری به شاه گزارش داد که از تاریخ 

ش مأمورین  9/0/1231روز  6:44شرح زیر انجام گرفته است: ساعت طرح فرهاد اقداماتی به 

ژاندارمری با همکاری تیپ نوهد و هوانیروز و افراد سازمان اطالعات و امنیت کشور در سه 

منطقه عمل نمودند. اکیپ یکم ارتفاعات گلندوک، افجه، کهنال، ویزان را شناسایی نمودند که 

ند و ده خوانددر دشت کهنال حدود هفتاد نفر دختر و پسر در حال صعود به ارتفاعات سرود می

نفر پسر در مسیر رودخانه ویزان به افجه راهپیمایی نمودند که به محض مشاهده هلیکوپتر 

زنی متفرق شدند. اکیپ دوم در ارتفاعات فشم و روته عملیات مشکوکی مشاهده نکردند. گشت

های ده الی زنی در حوالی جنگل کارا گروهاما اکیپ سوم در ارتفاعات درکه در حین گشت

چال تعداد تقریبی صد نفر تجمع نموده نمایند و در باالی پناهگاه پلنگنفری را مشاهده می پانزده

 (.313844111)مراسان: « کردندخوانی و فرستادن صلوات میبودند که مبادرت به سرود

طور نامنظم انجام ها بهاین مراقبت»دهد: باغی دستور میپس از ارائه گزارش مزبور، شاه به قره

دهد تا عملیات باغی به فرمانده ناحیه ژاندارمری مرکز دستور میبه همین سبب ارتشبد قره« شود.

صورت غافلگیرانه طور نامنظم در روزهای غیرتعطیل و گاهی هم تعطیل انجام گیرد تا بهمزبور به
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زنی انجام نشد ش برخالف مطابق معمول گشت 16/0/1231باشد، از این رو در روز جمعه 

 (.1: 313844111ن: )مراسا

 سازم:مقام عالی را آگاه می»ای به شاه چنین نوشت: باغی در نامهقره

ش که از شرف تصویب شاه گذشت جهت اجرا  11/1/1231طرح عملیاتی فرهاد در مورخه  -1 

 ش ابالغ گردید. -ک -( به ژ2ش )سب  18/1/1231-19141-21-8طی شماره 

های گشتی کوهنورد با شرکت مأمورین با تشکیل اکیپ در امتثال فرمان مبارک ملوکانه -1

منظور شناسایی و دستگیری عناصر ژاندارمری، تکاوران گارد شاهنشاهی، تیپ نوهد و ساواک به

زنی گردید که نتیجه طی های شمال تهران )بین افجه و لشگرک( اقدام به گشتاخاللگر در کوه

 ای روزانه به عرض رسید.گزارشات نوبه

های اعزامی به هیچ نوع فعّالیّت ای اخیر مشهود است گشتیهای نوبهکه در گزارشطوریهب -2

 اند.ماره و اعمال خالف امنیتی برخورد ننموده

دادن و های معروض فعاًل بهره عملیاتی و اطالعاتی ندارند لذا پایاننظر به اینکه اعزام گشتی -0

 (.313844111)مراسان: « است یا ادامه مأموریت آنها موکول به امر عالی

ش سرهنگ نجفدری فرمانده هنگ مرکز طی گزارشی  1231مرداد  19پس از اقدامات مزبور در 

ش که مقرر گردید کمیته طرح فرهاد تحت نظر  11/1/1231از تاریخ »باغی چنین نوشت: به قره

د انجام شود، من با همکاری پرسنل گارد شاهنشاهی و ساواک تهران و هوانیروز و تیپ نوه

بایستی به عرض برساند پرسنل گارد شاهنشاهی تحت فرماندهی سرگرد پیاده کاریزی و پرسنل 

ساواک تهران تحت نظر آقای محمود گلزاری و پرسنل هوانیروز تحت نظر ستوان یکم خلبان 

توجه و اکبر قربان خانی با نهایت صمیمیت و تالش و تعصب خاصی و اناباط بسیار قابل

ش که  19/3/1231ری وظایف مربوطه را به نحو احسن انجام و این مأموریت تا تاریخ چشمگی

باغی درخواست وی در ادامه از ارتشبد قره«. افتخار سرپرستی کمیته به عهده من بود انجام گردید

های کرد در صورت تصویب، افراد نامبرده را از طریق ژاندارمری و اعالم مراتب به سازمان

 (.313844111یق و قدردانی شود )مراسان: مربوطه تشو

ها گیری جریان انقالب اسالمی در ماه رماان، در ایام مزبور عملیات طرح فرهاد، شناساییبا اوج

ش دو  14/6/1231در تاریخ  6044ها ادامه یافت، از این رو در روز جمعه ساعت زنیو گشت

زنی در ارتفاعات مزبور ساواک به گشتاکیپ از مأمورین ژاندارمری، تیپ نوهد، هوانیروز و 
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های سرآسیاب و کوه -ارتفاعات افجه  -نارون -پرداختند که اکیپ یکم در مسیر گلندوک 

زنی و شناسایی افراد مظنون و نقاط مشکوک مشاهده نگردید. اکیپ دوم که در اطراف گشت

دادی اعالمیه که یکی نمود در بین راه به تعزنی میچال گشتمسیر درکه از ارتفاعات پلنگ

کنند. کنند که آنها را ضب  میعنوان امام خمینی بود برخورد میعنوان کمیته یزد و دیگری بهبه

ها نوشته بودند که توس  چال در مسیر راه روی سنگشعارهای ماره در پلنگ»همننین تعدادی 

م مراجعت از ارتفاعات بر اساس همین گزارش، مأموران مزبور در هنگا« گردد.مأمورین محو می

های جواد کرباسنی، کنند که هفت نفر به نامحوض درکه مشاهده میچال در ابتدای هفتپلنگ

حسین کرباسنی، سید محمد میرتوبه، قمی منفرد، سید محمدرضا میرشفیعیان، محسن جوکار و 

ن را دستگیر و با صدای بلند بودند که نامبردگا« درود بر خمینی»محمد حداد مشغول ادای شعار 

 نمایند.تحویل پاسگاه مرکزی اوین می

های مهم بود بسیاری از دانشجویان انقالبی موردحمله قرار در جریان طرح فرهاد یکی از طرح

گرفتند، یکی از کسانی که در جریان طرح فرهاد در آن ایام حاور داشتند و از نزدیک شاهد 

اینجانب آن ایام دانشجو بودم و در »ت است: حمله به دانشجویان بود دکتر محسن بهشتی سرش

چال(، این نیروها با زنجیر و باتوم و چوب به دانشجویان یک مرحله در ارتفاعات درکه )پلنگ

)مصاحبه با محسن بهشتی « ای را دستگیر کردندای را ماروب و عدهحمله کردند و عده

 (.14/41/1293سرشت، 

 باغی در شورای عالی نظامیقره

ش مقارن با ماه مبارک رماان بود. مطابق شواهد موجود در سراسر مرداد ماه  1231ماه  مرداد

که ماه مبارک رماان با آن همراه شد، با افزایش ناآرامی در شهرهای مختلف ویژه از هنگامیبه

یافت، در اصفهان که اعتراضات گسترش کشور، تظاهرات مردم اغلب به شکل خونینی خاتمه می

نظامی متوسل شد. رژیم در مهار جنبش انقالبی ملت رژیم برای کنترل آن به حکومت یافته بود

رتبه امنیتی و نظامی کشور وظیفه داشتند تا به ایران ناتوان بود، لذا کارگزاران و فرماندهان عالی

کاری برای ای بیندیشند تا راهدستور شاه برای غلبه بر اوضاع بحرانی و نابسامان کشور چاره

ش با شرکت  24/3/1231ش و  10/3/1231های موجود بیایند. از این رو در تاریخ یشانیپر

بینی منظور تشریح اوضاع کشور و پیشفرماندهان عالی نظامی دو جلسه تشکیل گردید. به



 81...................... ...................................................کشور کل ژاندارمری فرماندهی در باغیقره عباس ارتشبد عملکرد

 

ش در دفتر ارتشبد ازهاری  1231مرداد  10روز  19الی  13ای از ساعت اقدامات الزم جلسه

-تاران با حاور افسران مشروحه ذیل تشکیل گردید: ارتشبد عباس قرهارتشرئیس ستاد بزرگ

باغی: فرمانده ژاندارمری کشور، سپهبد صمدیانپور: رئیس شهربانی کشور، سپهبد ناصر مقدم: 

رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور، سپهبد خدامراد سیوشانسی: جانشین نیروی زمینی، سپهبد 

ارتشتاران، هی، سپهبد ناصرقلی برومند: رئیس اداره دوم ستاد بزرگای: فرمانده گارد شاهنشابدره

سرتیپ پریانفر: رئیس ساواک تهران، سرتیپ هوشنگ قاجار: فرمانده ضداطالعات )ما گرفتار 

 (.11: 1216ایم ...، یک جنگ واقعی روانی شده

حال »اد کرد: باغی ضمن انتقاد از عدم انسجام حزب رستاخیز پیشنهدر این جلسه ارتشبد قره

جات منحرف نمود مسلماً این دستهچناننه حزب رستاخیز متشکل بود و نمایش قدرتی ارائه می

کردند. وضع فعلی برعکس شده، تعداد قلیلی نمودند و دیگر فعّالیّتی نمیحساب کارِ خود را می

نند کاری توانمی -باشندکه متشکل نمی -پرستاناخاللگر وارد عمل شده و دسته بزرگ میهن

 (.244-243: 1216ایم ...، )ما گرفتار یک جنگ واقعی روانی شده« انجام دهند

وی همننین برای مقابله با تظاهرات تأکید کرد که از نیروی پایداری استفاده شود. در ادامة 

ای بینی اقدامات الزم جلسهو پیش« اوامر شاهانه»منظور ابالغ ش به 1231مرداد  10جلسه مورخه 

ارتشتاران تشکیل گردید. در این جلسه ش در دفتر رئیس ستاد بزرگ 1231مرداد  24تاریخ  در

منظور تجزیه و تحلیل و تشریح اهداف مقرر گردید یک کمیته عملیات روانی و تبلیغات به

های گروهی علیه انقالبیون اقدام نمایند. مخالفان برای مردم تشکیل شود، تا آنان از طریق رسانه

باغی قول ارتشتاران تشکیل شود ارتشبد قرهن کمیته، که قرار شد در اداره دوم ستاد بزرگدر ای

داد تا یکصد نفر از ژاندارمری را در اختیار کمیته مزبور بگذارد )ما گرفتار یک جنگ واقعی 

اعتراضات و اعتصابات در واپسین روزهای عصر پهلوی، رژیم را  (.34: 1216ایم ...، روانی شده

امامی پس از سقوط دولت ها برای رهایی از بحران انداخت، جعفر شریففکر تغییر کابینه به

ش از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد  3/6/1231جمشید آموزگار با شعار آشتی ملی در 

باغی به امامی، ارتشبد قرهدر کابینه شریف (.149: 1261؛ سولیوان، 01: 1286)نصیری طیبی، 

 (.10: 1260باغی، ؛ قره281: 1286ور منصوب شد )پژمان، سمت وزارت کش
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 گیرینتیجه

باغی، آخرین رئیس ستاد ارتش حاکمیت پهلوی در هنگامه بررسی نقش و جایگاه عباس قره

. فروپاشی واپسین نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار است

بزرگی بود تا بدون تصویب شاه به نام وی دست به اقدام  برداری از اراده شاه مانعسنت فرمان

آورند و چنین توانستند بدون دستور، حمایت الزم را به عمل های ناخشنود نمیزده شود، ژنرال

باغی که با تغییر های ارشد مثل قرهدودی از ژنرالاستثنای معاتی هرگز صادر نشد. بهدستور

دیدند و از وفاداری نسبت به شاه دست برداشتند، اغلب وضوح خود را در خطر میحاکمیت به

ش  1232باغی در سال قرهها در مورد پیامدهای سیاسی اقدامات خود سردرگم بودند. ژنرال

ای مؤثر و ذخیره بود که فرماندهی ژاندارمری را، از طرف شاه برعهده گرفت. وی درواقع مهره

شد. با ت فرماندهی ارتش پهلوی وارد میهای تشکیالهمواره در مراحل حساس به کاستی

باغی در سمت فرماندهی ش علیه رژیم پهلوی، قره 1236گرفتن مبارزات مردم در سال شدت

ژاندارمری دست به اقداماتی برای سرکوب نیروهای انقالبی زد. اقدامات وی برای سرکوب 

ونت همراه بود که در ثبات خرداد با اعمال خش 13و سالگرد قیام  1231عموم مردم مانند رماان 

پس از ورتر شدن قیام مردم بر ضد رژیم پهلوی شد. حاکمیت نتیجه عکس داد و موجب شعله

آباد، ارتش مجبور به اتخاذ تپه و فرحهای دوشانشورش دانشجویان نیروی هوایی در پایگاه

رایند پیروزی طرفی فتصمیم در حمایت از بختیار گردید که عمالً پس از مدتی با اعالم بی

 انقالب اسالمی تکمیل شد.

 کتابنامه

 الف( اسناد

؛ 313844193؛ 313844112؛ 313844141)مَراسان(: ش. بازیابی  مرکز اسناد انقالب اسالمی

؛ 3118؛ کد 3139444440؛ 3193444408؛ 313844161؛313844111؛ 313844111؛ 313844111

 .3164؛ 3131؛ 3136؛ 3130؛ 3108؛ 3103؛ 3100؛ 3119

 .192442629)ساکما(: ش. بازیابی:  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 .1266، تهران: مرکز نشر اسناد النه جاسوسی، 1، ج دانشجویان پیرو خط امام؛ از ظهور تا سقوط

 .1219، تهران: دفتر نشر و پخش معارف، عصر پهلوی به روایت اسنادزهیری، علیرضا، 
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 ب( کتاب

، محسن آوری، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمسایران بین دو انقالبواند، آبراهامیان، یر

 .1211، تهران: مرکز، چیمدیرشانه

 .1260، تهران: زرین، ایران و تاریخافراسیابی، بهرام، 

 .1212، تهران: تفکر، تحریر تاریخ شفاهی انقالب اسالمیباقی، عمادالدین، 

 .1286پروین، -، تهران: نامکفروپاشی ارتش شاهنشاهیپژمان، جالل، 

 .1213، به کوشش شهریار ماکان، تهران: مهر، پاسخ به تاریخپهلوی، محمدرضا، 

 .1211، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، تهران: طرح نو، ساواکدالنوا، کریستین، 

 .1213، ترجمه محمود طلوعی، تهران: علم، خاطرات دو سفیرسولیوان، ویلیام، پارسونز، سرآنتونی، 

 .1261، محمود مشرقی، تهران: هفته، مأموریت در ایرانسولیوان، ویلیام، 

، تهران: مرکز اسناد انقالب قدرت سرکوب رژیم پهلوی و انقالب اسالمیپور، حمید، شایسته

 .1283اسالمی، 

، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، بحران دموکراسی در ایرانفخرالدین، عظیمی، 

 .1210لبرز، تهران: ا

 .1269، تهران: اطالعات، ظهور و سقوط سلطنت پهلویفردوست، حسین، 

، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران: هرمس، ها چه رؤیایی در سر دارند؟ایرانیفوکو، میشل، 

1211. 

 .1260، تهران: نی، اعترافات ژنرالباغی، عباس، قره

 .1219، تهران: آبی، باغیماجرای فرار ارتشبد عباس قرهباغی، عباس، قره

های ایم؛ مشروح مذاکرات فرماندهان نظامی در تاریخما گرفتاریک جنگ واقعی روانی شده

 .1216، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 15/53/3131و  21/53/3131

، تهران: مرکز اسناد انقالب ساواک و نقش آن در تحوالت داخلی رژیم شاهراد، تقی، نجاری

 .1218ی، اسالم

 .1286، تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی، آخرین ارتشبدنصیری طیبی، منصور، 

 .1211، تهران: قیام،انقالب ایران به روایت رادیو بی بی سیهوشنگ مهدوی، عبدالرضا، 
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 ج( مقاله

  .04-12، صص11/0/1238، 18، ش مجله جوان، «باغی و اسرار سقوط ارتشمعمای ارتشبد قره»

 حبهد( مصا

 .14/41/1293مصاحبه با محسن بهشتی سرشت، 
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 باغی به فرماندهی ژاندارمری کشور: انتصاب عباس قره1سند 
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 باغی از سوی محمدرضا پهلوی: تشویق ارتشبد قره1سند 
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 : استفاده از نیروی نپ در سرکوب مخالفان2سند 
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 : استفاده از نیروی نپ در محور شمال0سند 
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 باغی: گزارش آمادگی نیروها در فارس در دوران ژاندارمری ارتشبد قره3اره سند شم
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 : مقابله با مخالن امنیت در طرح فرهاد6سند شماره 
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 : گزارش طرح فرهاد )الف(1سند شماره 
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 : گزارش طرح فرهاد )ب(8سند شماره  

 

 


