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  حقوقدان -اميرفيض

خوندی وابسته به سپاه آتحقيرواھانت به ارتش جمھوری اسالمی بوسيله حسن عباسی يکی ازعوامل 
  .موضوع اين تحرير است ،پاسداران

                                                       **  

  . ما با نظاميان تماس داريم وميدانيم>من بيش ازھرکسی طرفداری ميکند از و ،ماده استآارتش <

  >ماده ھستندآنھا آاگرعالمت داده شود <

  )ت لندنازسخنان اعليحضرت درمصاحبه با ايندپندن(                                                            

  اختالف ارتش وسپاه پاسداران 

 واشاره حسن عباسی  ؛اختالف ارتش با سپاه پاسداران يک اختالف فلسفی وازمراتب مذھب تشيع است
   .ای ورود به علت وفلسفه اختالف مزبور قرارگيردتوجه برکليد  ميتواند

 فرماندھی بر امر ،تالفمھمترين رکن اخ *
 در .ستنيروھای نظامی وفرمان جنگ وجھاد ا

تشيع ھم فرمان جھاد وتشخيص لزوم جھاد وھم 
عھده مجتھد اعظم نظامی برفرماندھی برعمليات 

. است که رھبری جامعه تشيع رابرعھده دارد
خوند آپادشاه درامرجھاد وفرماندھی به نيابت 

 کاری که درتمام دوران قاجار اعظم عمل ميکند 
برعکس فقه  ،اين قاعده .جاری وساری بوده است

ارتش  ن است که پادشاه استقالل عمل برھل تسا
    .دارد

رکن ديگراختالف برميگردد به تشخيص مرجع تقليد درايجاد تکليف برای شرکت درجھاد بدين معنا  *
نھا آکه مرجع ھرکس را الزم ديد برای خدمت درجھاد احضارميکند ونظام وظيفه وخدمت سربازی وامثال 

ايجاد  اد متصورنيست  وبه ھمين دليل بزرگترين مشکل ومانع درکه درارتش منظم معمول است درباب جھ
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ھمين مسئله نظام وظيفه وخدمت سربازی بود که با مقاومت سخت  ،ارتش منظم بوسيله رضاشاه بزرگ
   .روحانيون مواجه شد

به اجرا گذاشته شد با دشواری  ١٣٠۶ماده ای نظام اجباری که درشانزدھم خرداد سال  ٣۶تصويب قانون 
 از مردم به رھبری چند نفر شيراز –اصفھان  –قم  –اراک  ن جمله درآ زيای روبروشد که از ھای

  ١ ....... .نورهللا اصفھانی مجتھد با نفوذ اصفھان ايستادگی کردند قاآروحانييون بخصوص مرحوم حاج 

  بنياد ھای ملی شھرياری رضاشاه کبير)(                                                                         

ن نشان ازشدت آناد سياسی دوران رضاشاه به تلگرافی اشاره شده که موضوع وپاسخ دولت به دراس
   .ف فقه تشيع بود را نشان ميدھدلوحدت مخالفت با ارتش منظم که مخا

رافی اعتراض خودرا درعبارت گروحانيون مخالف قانون نظام وظيفه درتل ١٣٠۶بانماه سال آ ١٧درتاريخ 
   :زيراعالم کرده اند

اگرعقالی عالم بخواھند برای خرابی مملکت واختالف بين دولت وتنفراحاد مملکت وازبين رفتن مذھب <
  .>وردآبدست نخواھد ) چنين قانونی وضعجعل ( از وزراعت وکسب ترتيبی بدھند  بھتر

   :ميز چين بوده استآپاسخ دولت رضاشاه به تلگراف تند واھانت 

تكليف " ،رافتي بخوابند ومردم ده راسپربالي خود كنندسزاوارنيست مردم شهري دربستربي ش<
داب استعمال آشهري وغيرشهري وارد است  هرملتي بايد  هر بر "واعدوالهم ما استطعتم من قوه

  >سالح هاي امروزي مانند توپ وتفنگ وطياره رابياموزد واال مبتذل خواهدشد

فه را تصويب مجلس قانون نظام وظي ،يونعليرغم مخالفت ھا وبست نشينی ھا واقدامات ھماھنگ روحان
وتنھا به مراجع تقليدی که صاحب فتوا ورساله شناخته ميشدند ازخدمت سربازی  به مورد اجرا گذاشت و

  .معافيت داده شد  وروحانيون ھمانند ديگرجوانان ومشمولين به خدت سربازی رفتند

  يادي ازسكوالر

نشان ميدھد که قانون اساسی  ١٣٠۶منظم درسال  وضع قانون نظام وظيفه وتشکيل ارتش ھمين موردِ 
تصريح مستقل  به اصل فرماندھی شاه برنيروھای مسلح واعالم جنگ وصلح ۵١و ۵٠مشروطه دراصول 

ن آيعنی نص قانون اساسی ومتمم  درحاليکه اصول مزبورخالف شرع وفقه تشيع است داشته است 
بتصويب و اجرا رسيد زمينه ھای حقوقی  اه کبيرقانون نظام وظيفه که بھمت رضاش و تنظيم شده سکوالر
 زبا فقه تشيع را ا ۵١و ۵٠را مستحکم ساخت وبه عبارت روشن تضاد اجرائی اصول  ۵١و ۵٠اصول 

  جريان حضوردرمحظورات قانونی خارج ساخت. 

                                               
 ر سفری که شاھنشاه به تبريز کردندآذر ھست که د ٢١شورش و سرو صدای طلبه ھا و بازاری ھای تبريز پس از خاطره ای از  - ١

شد و سردوشی ھای شاھنشاه  مخآيت هللا شريعت مداری در زمانی که به حضور شاھنشاه رسيد اين سرو صدا ھا ادامه داشت ولی 
 ک-ه صف نظام وظيفه معاف شوند که بعد ھا تسھيالتی در اين باره اعمال شد. حرا بوسيد و درخواست کرد طلبه و مال ھا از رفتن ب
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وانين اين اھميت ر ا نبايد فراموش کرد که قانون نظام وظيفه اولين اقدام قانونی است که مسيرتصويب ق
   .ودوران سکوالريسم قانونی را مفتوح ساختزاد را برای مجلس شورای ملی فراھم ساخت آ

  درس ميهن پرستي وشاه دوستي 

باروحيه وطن  مت نظام اعزام ميشدند درحد وسيعیقانون نظام وظيفه سبب شد که جوانان کشور که به خد
به  اننآھمه مھمتر اعتقاد سنتی وفرھنگی  از شنا وآپرستی واحترام به پرچم شيروخورشيد نشان ايران 

، شرکت زندگی گروھی ،. لباس متحدبيداری وپرورش روزانه قرارگيرد شاه وسلطنت وايرانيت درمجرای
نھا زمينه ھائی است آوخته ھای دوران سربازی وامثال مآ وتعليمات نظامی ومانورھادرکالسھای درس 

 ،ايران وشاه وپرچم و بيدار تا يک نظامی استوتربيت  اساس کار را درجوانان ايرانی که  که حب وطن
پرچم  گوھری بود  وسوگند وفاداری به شاه وميھن وواحد اعتقادی وغيرقابل تجزيه شناخته شوند  يک

   .روح ايرانی تزريق گرديدکه با قانون نظام وظيفه به خون و

  57قانون ارتش منظم وشورش 

مالحظه شد که قانون نظام وظيفه وارتش منظم بفرماندھی شاه با فقيه تشيع مالک عمل روحانيون ايران 
جمھوری  مده بود نميتوانست واجد مشروعيت درآن قانون بوجود آمخالف بود والجرم ارتشی که بموجب 

ھدين خلق درمقام انحالل ارتش خوند طالقانی ومجاآبنا برپيشنھاد  . جمھوری اسالمیاسالمی باشد
ھمجواری با کشورھای عربی مانع اتخاذ اين تصميم شد  و شاھنشاھی ايران بود ولی مالحظات سياسی

 ارتش را از ،تشکيل موازی سازی يعنی ايجاد سپاه پاسداران با کشتارفرماندھان ارتش شاھنشاھی و  لذا
نھا آ وه وبيابان نزديک مرزھا ساکن ساختند تا احتماال ازاقداماتی که ھمواره ازشھرھا خارج ودرک

  .مصون مانندانتظاراست 

 ١۵٠) است که  ازقشون محلیاسالمی موازی با ماھيت قشون بنيچه (ماھيت سپاه پاسداران جمھوری 
ن آسپاه وفرماندھان  مقصود طرزعمل لوده ارتش ايران را تشکيل ميداده استسال قبل ازمشروطيت شا

ھمانند فرماندھان نبيچه درعين حالت سربازی به فتنه گری وغارت اموال مردم وکشور مشغول است که 
   .دبوده ان

نھا ازھردشمنی آد کرزن نوشته است <قشون ايران بی جيره ومواجب وزيرفرمان خان ھای محل که رل 
  .را غارت ميکردند> انجآبرای مردم خطرناکتربوده اند وبھرکجا که ميرسيدند 

با اين تفاوت که سپاه پاسداران با دخالت درھمه اموراقتصادی وايجاد گمرک ھای مستقل ھمه کشوررا 
  .ميچاپد

     حاشيه 

ن آارتش شاھنشاھی ازانتشارات سنگرمنتشرشد در رساله ای تحت عنوان ملی و ١٣۶٠درمرداد سال 
ن آاخلی درباره نظام وظيفه ونظرمورخان خارجی ودرساله به سابقه ارتش ايران دردوران قبل ازقانون 

  )پايان(  .ن استفاده کنندآارتش پياده شده است که عالقمندان ميتوانند از
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  ن مقدمهآهدف ازعرض 

 نسبت به ارتش و شاه دوم) (رضا ، اثبات مدارج فلسفی دربيانات اعليحضرتھدف ازعرض اشارات باال
ظات وبيانات کنونی اعليحضرت فاقد گره ھای محکمی . گرچه مالحاستمصاحبه ايندبندنت  ارتشيان در

نجا که فرھنگ سنتی وقانونی آولی از ،است که بتواند بار اعالماتشان را درمصاحبه با ايندپندنت بکشد
 ازنقش شاه درارتش وزمينه ھای انحصاری با فرماندھی شاه درارتباط با ملت نقش پررنگ و ايرانيان

 اعليحضرت که خودرا وابسته به ملت ميدانند بايد به حمايت از بايد گفت و نشدنی دارد لذا ميتوان  پاک
  .ارتشيان که قلبا به ايشان وفا دارند حداقل بياناتی بفرمايند

شمارا تنھا  ،دوستان شما کسانی ھستند که بھنگام گرفتاری شماسخن يکی ازبزرگان است که گفته <
    >نگذارند

  .>ادسلطنت ونيروھای مسلح ازحمايت واقعی مردم برخوردارندنھ<: اعليحضرت  دربياناتی فرموده اند

  )٧٣مھرماه  ١۵سنگر(                                                                                            

ت که اين موقعيت حساس وزود گذر معطوف به توجه اعليحضرت نشده وازنيروھای ارتش قابل تعجب اس
  .است مايتی نگرديدهواقعی مردم قراردارند حکه درحمايت 
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