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  حقوقدان -اميرفيض

گذشت اطالعالت جامعی که پاسخگوی  ۵٧نچه درارتش دررابطه با شورش آ ميتوان ادعا کرد که از
کتاب قره باغی  .دردست نيستن بيطرفی ارتش است آمات متعددی ازجمله کوتاھی ارتش ومتعاقب ابھا

روشن شدن وکمک به يک تحقيق جامع بی بھره است  ن روزھا بود ھم ازآ واقعی ارتش در که مسئول
   .بيشتر مطالب کتاب صرف تبرئه قره باغی ازاتھام است و

 که ازمندرجات نوار >ب خواھيم شدآمثل برف تنھا مدرکی که انتشاريافته کتابی است تحت عنوان <
ميباشد  صفحه تنظيم شده  ٢۶٧که در   ۵٧اه سال م بھمن –دی  شورای فرماندھان ارتش، درمذاکرات 

 االس به سنگرد ،زاسگبوسيله شادروان سرھنگ عزت هللا محسنی ازت  ۶۶ھشتم خرداد سال  درتاريخکه 
  .يادش به خير .اھداشده است

ه درھمان سال نم گرچسطحی ک ن کتاب رجوعآموضوع تيمسارحبيب اللھی سبب گرديد که يکبارديگربه 
توانستم  ن کتاب که بازحمت بسيارآمرور تازه به  با ولی ،نقد شد ن کتاب درسنگرھاآ مواردی از ۶٧و ۶۶

به اين نتيجه رسيدم که ن مسلط شوم آبربرخی مطالب 
تمام امرای ارتش که درجلسه فرماندھان ارتش 

انی ـــــحضورداشته وببطرفی ارتش را اعالم کرده اند زب
ه وقانون اساسی بوده اند ولی درعمل ويا وفاداربه شا

نجا که بايد با تصميم گيری وفاداری خودشان رابه نطام آ
غيرت الزم را  ،ورندآ وشخص شاھنشاه ازقوه به فعل در

ن جلسه عبارتی گفته آ طوفانيان در تيمسار .نداشته اند
   :ميگويد ؛ب  کالم استــُـاست که ل

ھمه  بيانات از ،مثل اينکه ھمه ما بی غيرت شده ايم«
جلسه اين احساس حاصل است که  فرماندھان حاضردر

مرعی  مالحظات قانون اساسی وشاھنشاه را ،دربيان
درجستجوی راھی بوده اند که جان  ،ولی درمعناشته اند دا

نھا معاذيری مطرح ميکردند که نتيجه آ ،»به سالمت برند
   .نھا ميخواھندآن ھمان باشد که آ

ست که درکتابش چنين برداشتی را ھايزرھم داشته ا
تلويزيون پخش شد  وقتی برنامه خروج شاه ازنوشته <
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حبيب اللھی نيزشوخی کرد وشوخی او اين بود که « و> مدآولی به نظرم سطحی ژنرالھا گريه کردند 
  »ن لذت ببرآ از تسليم شو و باقی نميماند تجاوز از فراروقتی راھی برای 

  ھمان کتاب) ٢٢صفحه (                                                                                            

خش تمامی گفته ھای ايشان با تاريخ شفاھی پ ،نچيزی که دررابطه با تيمسارحبيب اللھی مورد انتظاراستآ
اثبات شاھدوستی  ارتباط  پيدا ميکند نه ۵٧شورش  مريکا درآ) است که به مسئله دخالت ھارواردايران (

خدمتگزاران دولت  يقين دارم که اين احساس برای ھمه ارتشيان و .واحترام به قانون اساسی مشروطيت
   ١ .ولی اراده استفاده ازوجود شرط است نه خود وجودشاھنشاھی ايران وجود داشته 

  

 

                                               
حبيب اللھی بوده است ولی شوربختانه ھمه گفتگو ھای اظھارات ويا نوشته تيمسار در پی نوشته نخست استاد، در پی يافتن  - ١
نوشته يا نوار صدايی از تيممسار  ھنوز .بصورت پی دی اف قابل دسترسی است تا بحال  با شخصيت ھای ديگر، »تاريخ شفاھی«

 ک-حبيب اللھی بدست نيامده است. ح


