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  حقوقدان -اميرفيض

  ذربرزين آشاهد دوم سپهبد 

ن ذربرزيآقسمت نخست اين تحريرنام برده شده سپھبد  رن دآشرح دقيقه ای که  ۴۵اھد دومی که درفيلم ش
   .معاون فرماندھی نيروی ھوائی شاھنشاھی است

 اد که خسروداد ھم ناقل گفتارژنرالخسرودمنوچھر شھادت او بصورت نقل قولی است ازشادروان 
  .ھايزراست

   .د که کليد اين تحريراستورده شوآاجازه فرمائيد اول شھادت شاھد 

 رخسرودادازقول ھايز ؛من به خسروداد گفتم ھرصحبتی که ھرروز ھايزر ميکند بمن بگوذربرزين گفته <آ
  .>»شاه حمايت کند گرچه منتج به برخورد باشوروی شود مريکا مصمم است ازآ« :گفت

 ادت اواستناد کرد وشھ نيست که بتوان به نقل قول اوگرچه شاھد متاسفانه درموقعيت شخصيتی واھليتی 
قرارداد ولی اھميت نقل قول دررابطه با اسناد وشواھد دخالت ادرقالب يک شھادت حتی قابل شنيدن ر
بسيارمھم وبااھميت است واگرشھادت  مريکا شده،آاتھاماتی که متوجه و ۵٧مريکا درجريان شورش آ
تيجه اين ن ريخت و حقيقی رابھم خواھدمعادالت تذربرزين دائربه نقل قول ازھايزر درست باشد بسياری ازآ

 در و مريکا ازشاه تحقق يافت آغم کمک وپشتيبانی جدی رعلي ۵٧! سال ورد که انقالبآرا ببارخواھد 
 از .تاکنون وجود فرضی ھم نداشته استنھايت ايجاد مشروعيتی برای جمھوری اسالمی خواھد شد که 

اشتغال تحقيق  ۵٧رک شورش مريکا درتداآخالت برموضوع د ۵٧اسفند ماه سال  از نجا که اين سربازآ
ن آ ازاھميت موضوع شھادت وتاثيرسرسری ويا به اعتبارشخصيت قبول ناپذيری شاھد  نميتواند، داشته

   ١ .برروند تحقيق غافل مانم

  ذربرزينآشخصيت سپهبد 

                                               
سپنھبد آذربرزين ھم ھمانند آموزش ماليان مطلبی را که بنيان درستی ندارد را نه از زبان خودش بلکه از زبان افسر وفادار و  - ١

  ک-باشد. حميھنپرستی مانند تيمسار خسروداد نقل ميکند تا اگر مورد اتھامی باشد به شخصی که اعدام ھم شده است نسبت داده 
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ايشان  مد درحدی نيست که بتوان به شھادتآ، به بيانی که خواھد ادای شھادت ذربرزين درآشخصيت 
  :. زيراترتيب اثرداد

ماه بعد ازاستقرارغاصبانه جمھوری اسالمی بموجب  ٧يعنی  ۵٨ماه سال  مردادا ذربرزين  درآ -١
به عضويت  ١٣/۵/١٣۵٨بتاريخ  ١٠٠۶تصويب نامه ھيئت وزيران جمھوری اسالمی بشماره 

   .شورای عالی دفاع وامنيت ملی جمھوری اسالمی منصوب شده است

ه برپست مزبوربرای مدتی ذربرزين عالوآ
ھم فرمانده نيروی ھوائی جمھوری 

ن بعنوان آ پس ازاسالمی بوده است و
) تمام بازرگانمشاورعالی نخست وزيری (

اطالعات ارتش را دراختياربازرگان گذاشته 
وبازرگان ھراقدامی که درارتش ميکرد با 

   .ذربرزين بوده استآنظروھدايت 

ماه درخدمت جمھوری  ٩اذربرزين 
  .اسالمی ودرکناربازرگان قرارداشت

بازرگان  ذربرزين يک روز بعدازاستفعایآ
باتوصيه بازرگان ازايران خارج گرديد 

   .مريکا رفتآوپس ازاقامت کوتاھی درلندن به 

رتش شاھنشاھی اسناد منتشره نشان ميدھد که اين نگرانی عموميت داشته که يکی ازافسران ارشد ا
   .خبرھا واطالعات وتصميمات ارتش را دراختيار شورشيان ميگذاشته

ذربرزين به شادروان خسروداد به اينکه مذاکرات راھرروزه به اطالع اوبرساند وھمچنين آتکليف 
ا دولت منتخب خمينی،  قرينه ای است که افسرارشدی که بنفع ذربرزين با شورشيان وبعدآھمکاری ھای 

  .ذربرزين باشدآفعاليت جاسوسی وخبرچينی ميکرده ممکن است ھمين سپبھد  شورشيان

ده ذربرزين سعی ميکرآ، چرا ذربرزين يعنی شادروان ربيعی درتماس با ھايزربوده استآدرحاليکه فرمانده 
ا با ھـــنجا که اسناد نشان ميدھد ھايزر تنآ که ازکانال خسروداد ازجريان گفتگوھا باخبربشود. اساسا تا

   .الھی درتماس بوده است بيبباغی وربيعی وح هقر

ذربرزين سمت عضويت درشورای دفاع امنيت آدرھمان زمانی که خسروداد وربيعی اعدام انقالبی ميشدند، 
ذربرزين آيا اين راميتوان يک امرعادی گرفت ويا قرينه ای که آ. ملی جمھوری اسالمی را داشته است

   .ران نزديک خود بوده استلوده به خيانت به ارتش وحتی ھمقطاآ

مسلم او با  ذربرزين باتوجه به مقام معاونت فرماندھی ھوائی وسوگند سربازی، ھمکاریآبنابراين 
ذربرزين به مقام آذربرزين يعنی ارتشبد ربيعی اعدام شد ولی آنھم درحاليکه فرمانده آجمھوری اسالمی 

يت ) ودرنھابازرگانری باسابقه با شورشيان (، قرينه ای است برھمکات شورای عالی دفاع ميرسدعضوي



 حقوقدان-رفيضامي -)٢( شاھنشاه شھادت مقلوب در باره                                            ۶از  ٣برگ  ٢٠١۵/٠۶/٠٢(يکشنبه) مھرشيد 

ذربرزين متھم به خيانت به ارتش وايجاد استعداد وموفقيت برای شورشيان است  آازنظرقانون ارتش 
  .ونميتوان به شھادت او استناد کرد

  مسيرتحقيق

  عرض شد که اھميت ادعا ويا شھادت ايجاب ميکرد که عليرغم بی اعتباری شخص شاھد تحقيق درباره 

  .يدآموضوع شھادت نيز بعمل 

زين ذربرآھايزر ھم که فوت کرده وشخص  –مشکل اينجا بودکه سرلشگرخسروداد کشته شده بود  
فس پزشگی تن ائی با ابزارھم دوسالی است که دوبارسکته داشته واکنون با ازدست دادن کامل بين

   .ورده ازاو توضيح خواستآميکند ونميتوان درمورد نقل قولی که 
به بعد  به  ١٣٧٧ربرزين درچندسال قبل رشته مقاالتی درکيھان لندن نوشته بود کيھان شماره ذآ 
ورده است ولی مطلبی را که نقل قول آگاھی ھای زيادی بقلم آ نھا رجوع کردم بلند پروازيھا وآ
   .ن مقاالت متعدد نبودآ ورده درآشادروان خسروداد از

ياران گرامی ام که دراين تحرير برعايت اختصار نام ايزدی بياد داشتم که يکی ازدوستان وايران 
ذربرزين ونکات انحرافی واعتراضی وارد برکتاب با تلفن آبه ايشان داده شده درباره کتاب تازه 

فتم ايشان تماس گر ھمه مشکالتی که درتماس تلفنی دارم باالجرم با ،بنده را مستفيض ساخته بود
ذربرزين نقل قول خسروداد ويا بيان آيا تيمسار آوموضوع را درميان گذاشتم وسوال کردم که 

ا ر بادقت کتاب تيمسار« :از دوروزدرتلفن گفت بعدقای ايزدی آمشابھی را درکتابش دارد يا خير. 
مورد  رال ھايزر را چنين مطلبی ويا نقل قولی دردوباره خواندم بخصوص فصل مربوط به ژن

   ».مريکا ازشاه ولو اينکه منتج به درگيری با شوروی باشد نديدمآحمايت 
نجا که قره باغی درکتابش نوشته که ھايزر بيش ازھرکس با تيمسارربيعی صحبت ميکرد آ از 

ن آ صلی ازف ،! تيمسارربيعی ھم ممکن است کمکی باشدفکرکردم که صورت جلسه محاکمه
  .ورده ميشودآصورت جلسه دادگاه که ميتواند مورد استفاده اين تحرير باشد به اينجا 

  اظهارات تيمسارربيعي دردادگاه

ھم که رفت ........بعدازاطاق بيرون رفت ه خوب شا ؛درجلسه سوم بعد ازاينکه ھايزر اندکی نشست گفت
   .ورد که حاوی شماره تلفن نمايندگان حضرت امام بود به ماداد ورفتآويک صورتی با خود 

  رئيس دادگاه  چه كسي نامه راداد

. بايستی عرض کنم که رئيس رايران بودمريکا دآن سرلشگری که رئيس مستشاری آ -يعی شادروان رب

ن آ )*سه سرتيب بود که درسه نيروفعاليت داشتند ( و )گانت( مستشاری درايران يک سرلشگر

 من فکر ،مد درون اطاق بعد ھايزر گفتآفت سرلشگربيرون رفت وبعد ازاينکه باتلفن باشخصی تماس گر
 حاال فکرميکنم که تلفن ھائی که بما دادند  ،ح ارتش باشد که با نمايندگان امام  تماس بگيرميکنم به صال
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ه چيزی ک ،نوقت تازه تصميم گرفته بودم راجع به مسائل فکرکنمآسه شماره بود من  يا دو از بيشتر
تش استنباط کردم فھميدم که ھايزر دوھدف داشت يا اينکه ارتش رابسمت نمايندگان امام ببرد وار

اما  ؛با نمايندگان امام نزديک شود اعالم کند ويا اينکه ارتش باعث شود که بختيار ھمبستگی خودش را
  درعين حال ھايزر ھيچوقت نميگفت که ازبختيارپشتيبانی نکنيد.....

او بودم  جلسه ای که من با ٨يا  ٧ھا بود واين  قره باغی داشت که صبح ھايزر جلسات خيلی بيشتری با
فتاری بود که عين واقعيت را گفتم وبه عرض ميرسانم صحبت ازاينکه ارتش رايکباره وارد مجموعه گ

  )*( طلقا درميان نبود اصوال باورکنيد ھرگز مسئله کودتا مطرح نبود، به خدای يکتا معملی بکند

  برداشت ازاظهارات شاهد

اراست بابيان وقايع، اول اينکه شادروان ربيعی با ذکرسوگند به خدا که نشان ازصداقت درگفت 
  .ذربرزين نداردآحقيقتی را بازگو کرده که ھيچ نشانی ازنقل قول 

 ،مدن ارتش با نمايندگان خمينی بودآاظھارات ربيعی مبنی براينکه درک من اين بود که قصد ھايزکنار  -٢
   .ذربرزين استآکاشف کامال خالف نقل قول 

که تصورميکنم تاکنون درتحقيقات اينجانب مطرح نشده اين است که درماموريت  دومين برداشت   
ئی درنيروی زمينی وھوائی ودريائی مريکاآھايزر تنھا اوشرکت نداشته بلکه تمامی مستشاران 

واين مسئله ای است که برای  که درايران حضورخدمتی داشته اند نيز حضورودخالت داشته اند
  .شده است ن برخوردآ اولين باربا

ازبخشی ازگزارش ھايززھم  ؛نکه ازاشاره شادروان ربيعی محفوظ ميشودآبرداشت مزبور عالوه بر
ی قای برژنسکآايران وحضوردردفترکارتر،  نجاست که پس ازعزيمت ھايزر ازآاستنساخ ميگردد مقصود 

 نراآميتوان   ساعت ٢۴ظرف ھايزر جواب داد < ؛ميباشد چگونه تدارک کودتا امکان پذير ؛سوال ميکند
   .براه انداخت  کافيست به ژنرال گانت فرمان بدھيد

مريکا درايران بوده است که سالھا درويتنام فرماندھی داشته آژنرال گانت افسرمافوق مستشاران نظامی 
   .)است ھايزرھم درويتنام با گانت ھمکاری داشتهمسلط برعمليات ايذائی ونظامی است ( و

ه نھا داشتآمريکائی درايران وتعداد آازد مراجعه ای به وضع مستشاران نظامی اين تحقيق تازه الزم ميس
  .باشد

  ساليوان نوشته است 

عامل مھمی دراحيای ارتش ايران بوده وميسيون  ١٩۴٠مريکا به ايران ازاواخردھه آکمکھای نظامی 
درايران با ھيئت مريکا آتفاوت ميسيون نظامی   .مريکا درايران ھم وضع منحصربه فردی داشتآنظامی 

مريکا درايران عمال جزء نيروھای مسلح ايران آنظامی درسايرکشورھای جھان اين بود که پرسنل نظامی 
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، مريکائیآمريکائی بقيه مستشاران وکارکنان آنفرازافسران ارشد  ۶از شاه بغير بشمارميرفتند ودراواخر
بگيردولت ايران بودند وحقوق ومزايا وھزينه اياب وذھاب ومخارج تحصيل  نيروھای مسلح ايران وحقوق

نھا  را آنھا دوخته شده بود آرم ونيفاونھا ازطرف دولت ايران تامين ميشد وعالئمی که روی آفرزندان 
   .وردآخانواده مسلح ايران بشمارمي عضو

  )ساليوان –مريکا درايران آخچه دخالت (تاري                                                                    

، تعميرکاران –مھندسين  ،خريد سالحھای مدرن ازکشورھای خارج مستلزم قبول مستشاران -حاشيه

ين مختلف است  تمام کشورھای جھان که به تجديد تسليحات ويا خريد انبوھی وسائل نظامی صمتخص
  )پايان حاشيه(                  .رجی مواجه ھستندپيشرفته مبادرت ميکنند الزاما با مسئله کارشناسان خا

  برداشت از سند مزبور

 نت ھزار ٣۵به حدود  ۵٧سند مزبور نشان ميدھد که مستشاران نظامی ايران که بنابرنوشته ھا درسال 
مريکا قصد حمايت ازرژيم قانونی ايران راداشت  آالجرم اگر ؛ميرسيد جزءارتش شاھنشاھی ايران بودند

عاملی ميبوده ھمانطور که ھايزربه  شان درجنگ ويتنام ھم شرکت داشته اندمستشاران خارجی که بيشتر
  .ساعت کودتا را تحقق ميداد> ٢۴گانت ظرف برژنسکی گفته <

يکائی مرآمريکا قاصد به اقدام عليه شاه بود نيروی مستشاران آنجا که آ نھم درست است يعنی ازآبرعکس 
   .را عھده دارشدندھم درجھت قصد دولت متبوعشان نقش بازدارندگی 

  حواشي  تحرير

قای ھايزر ازماموريت آنخستين سندی که بعنوان حاشيه اين تحرير قابل استناد است گزارش  -١
   .خوددرايران است

من ماندن فرماندھان ارتش رادرداخل ايران تضمين کرده بودم وسازمان ارتش را منسجم نگاه داشته «
به حمايت از دولت غيرنظامی  وادار را نھاآ ،تشيان به شاه ايرانبودم وباتوجه به سنت وفاداری عميق ار

  بنمايم ........ بختيار

 وظيفه اصلی من دراين ماموريت بکاربستن تمام تالشھايم درجھت امکان حيات بخشيدن به دولت بختيار
 خرابه باالترين مقامات کا . من اوضاعھردولت غيرنظامی ديگرکه باغرب سرسازگاری داشته باشد يا

  »نان توصيه ھائی به سران ارتش مينمودم ......آسفيد بطورروزانه درميان ميگذاشتم وبه خواسته 

  )ھايزر ماموريت درتھران(                                                                                         

دائربه حمايت ذربرزين آول بخشی ازگزارش ھايزر که مالحظه شد  به ھيچوجه حکايت ازنقل ق -٢
  .رژيم شاھنشاھی ايران را ندارد از



 حقوقدان-رفيضامي -)٢( شاھنشاه شھادت مقلوب در باره                                            ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۶/٠٢(يکشنبه) مھرشيد 

 مريکا ازآ ديگردولت< :ھايزر دراولين روزمالقاتش گفت ؛قره باغی درکتابش نوشته است -٣
رامش درکشورھمانطور که ملت ايران ميخواھد مسافرت آاعليحضرت پشتيبانی نميکند وبرای 

مريکا که کشورھای اروپائی نيز آھا نت ھايزر اضافه کرد که نه ،اعليحضرت ضروری است
  >ديگرازشاه حمايت نميکنند

امريکا ازشاه حمايت ميکند ولو آ< :ذربرزين است به اينکه ھايزر گفتآيا اينھا به معنای تائيد نقل قول آ
  >؟به قيمت درگيری باشوروی باشد

  تقديرنامه کارترازھايزر -۴

  ازکاخ سفيد صادرشده است ازضمائم اين تحريراست  ١٩٧٩فوريه  ٧تقديرنامه کارترازھايزر که بتاريخ 

مايلم تشکرات شخصی خودراازخدمت شايسته ای که درجريان ماموريت خوددرايران به کشورخودتان <
کمک زيادی به اھداف سياسی  ،اقداماتی که درايران کرديد با شما انجام داده ايد ابرازتشکرنمايم ..........

ويژه ازکاردانی  ن درايران کارکرديد به مخلوطآ در منحصربه فردی که شما ئطشرا مريکا کرده ايد .....آ
. عملکرد شما درچنين شرائطی مايه احترام وقدردانی من وھمه مشاوران خرد درشھامت نيازداشت و

  >ارادتمند جيمی کارتر         .من کارباارزش شما راميستايم .اصلی من است

ن جلوگيری ازاقدامات تند ويا کودتای ارتش  آ نست که ھايزر ماموريتی که داشته وآويد تقديرنامه مزبورم
عليه شورشيان بوده بخوبی انجام داده که سزاوارتحسين وقدردانی شناخته شده است واگرماموريت او 

  .حمايت ازرژيم سلطنتی ايران بود بطور مسلم با چنين تقديرنامه ای روبرو نميشد

چطورميتوانم به اين سرعت به ارتشيان تفھيم کنم که نام شاه را فراموش < :استھايزر نوشته  -۵
رھبران باالی ارتش عميقا به شاه  - کنند ولی اين دستوری است که ازباال بمن داده شده است

  وفادارند>

ب به سل> چه نيازی مريکا ازشاه ولو به قيمت درگيری باشورویآ<حمايت  ذربرزين مبنی برآنقل قول 
  وفاداری ارتشيان ازشاه دارد؟

مريکا (ھايزر) چنين عبارتی <.......حتی به قيمت آاصوال غيرقابل باوراست که فرستاده دولت  -۶
 مريکا که مدعی عدم دخالت درآن برای آزيرا بارسياسی  رامطرح کند> درگيری باشوروی

   .امورکشورھاست بسيارسنگين است

   نتيجه گيري ازتحرير

نظربه اينکه درتاريخ شفاھی ويا اسناد مبارزه ھيچ اشاره ای ازنقل قول منتسب به شادروان خسروداد 
 نقل قول مورد بحث با اسناد واظھارات ھايزر اين تحرير،نظربه اينکه با توجه به مراتب  وجودندارد و
ِ                  ناقل قول  شاد روان خسروداد ،ذربرزينآو  نظربه اينکه اساسا  مطابقت ندارد ا ناديده گرفتن سوگند ب ،       

قلب حقايق شناخته  و سربازی درخدمت به جمھوری اسالمی  قرارگرفته  نقل قولش غيرقابل اعتبار
  .ميشود


