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  حقوقدان -اميرفيض

راھم ف )مبارزات بی سرانجام -(ارتش رھايی بخش زرندی تحت عنوان س. اليحه مفصلی ازسوی خانم 
ن برای اين ارادتمند ارسال داشته آابھامات رفع شده که جاويد ايران برای اظھارنظر واحتماال کمک به 

   .است

سروکارداشته باشد فشرده ای  ،نکه باموضوع که بی سرانجامی مبارزه استآ از اليحه مزبوربيش
تکيه  کشور ازتاريخ مبارزات برون مرزی ايرانيان است که بيشتر روی ارتشيان خارج از کوتاه بسيار
   .دارد

يعنی سال ھای تکميل ويارفع ابھام ازاليحه مزبور نيازبه رجوع به سنگرھای سالھای نخست مبارزه 
نکه دردسترس است ولی درکمال تاسف بنيه ونيروی الزم برای رجوع به آشصت دارد وبا  هتا دھ  ۵٩
ت داری نالحی ويا تکميلی بايد ازمراتب اسناد وشواھد پشتيبانی واماصوچون چنين گزارش ا نھا نيستآ

   .گردد

به چند موضوع که سابقه ذھنی ام وتنھا  لذا دخالت دراين مورد را درصالحيت جسمانی خود نميبينم
  زنده واجازه بازگوئی ميدھد  اکتفا ميکنم ھنوز

  ريانا آارتشبد 

 ١٣۶٠. موضوع مزبوردرسال ريانا درانتخابی بودن شاه وارد استآ درمورد نظر اظھارنظراليحه
ن سال ريانا بود ومکاتبات ايشان با سنگردرچندين شماره سنگرھماآمناظره ومنازعه بين سنگروتيمسار

   .ضبط است

ه نداشت واساسا ازذکرشاه درمبانی انديش راقبول تداوم سلطنت ايران خارج ازکشور در رياناآ تيمسار
» بزرگ فرمدار«ويک  »فرمدار«ه تگادرطرح کشورداری ايشان يک دس .ھايشان اکراه متمايز داشتند

ھا رئيس  بھترين ،بھترينوعقيده داشتند که < وارکان ديگرپيش بينی شده بود » نخست وزير«يک  و
) وانجمن بزرگان انتخاب ميشود مجلس قانونگزاریاست که ازطرف نمايندگان فرمانفرمای ملی ( کشور

  است  »بزرگ فرمدار«نامش  و

به خط (< مدعی شدند ريانا درمقابل مکاتبات مکرر ومقاالت سنگر قرارگرفتندآ ھنگاميکه تيمسار
مه خودشان بشرح پيش گفته بزرگ رمان ناآ > که درھمان شاه است» بزرگ فرمدار«) که خودشان

نطور که سنت پادشاھی وقانون اساسی مشروطه ايران آ ونه فرمدار را انتخابی ميدانستند نه موروثی
  .مقرر کرده بود
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  متاثرين برافكارتيمسار

 دراليحه خانم زرندی به نام اشخاصی اشاره شده که موثر
 ريانا بوده اند درآ واعتقادات سياسی تيمسار تحول افکار در
ن جريان چيزی وجود ندارد وبرعکس آ و سنگرازرشيآ

ريانا با بختيار که اساسا آن ميدھد که ھمکاری تيمسارنشا
ت راقبول نداشت واين برداشت سياسی غلط سلطن ثتوار
 ١٩٠۶را متصل به ختم مشروعيت قانون اساسی  خود

   .ت) داشته اسزادگانآ( ئين نامه اعتقادی تيمسارآتداوين ميدانست  تاثيرمسلمی بر

  خرين سندآ

ملت ايران واژه  گريانا واصراربه اينکه درفرھنآ پس ازانتشارچندين شماره سنگردررابطه با تيمسار
 ونميتوان و نميباشد نيست واصوال ھيچ واژه ای چون شاه مبعوث باورھای اعتقادی مردم »فرمداری«

 باالخره ازنھم واژه شاه آھای نامانوس با مردم دست زد ه نبايد دراين موقعيت استثنائی به ساخت واژ
  :ايشان درخواست شد که برای ثبت درتاريخ به اين چند پرسش پاسخ بفرمايند

يم ميخواھ )اناريآتيمسارحضرت اجل ( ، بنام ايران ازاکنون برای ثبت درتاريخ ورفع ھاله ھای پرابھام<
رابرژيم پادشاھی وقانون اساسی مشروطه وسلطنت  روشن وصريح اعتقادات خود شکارا،  آ که قاطع و
، محافظ اين موھيبت الھی وملی باشند وسنگری ايران اعالم فرمايند وخود دليرانه ومردانه شھريار

مائيد  که پرچم بنا ن پرتوان برای محکوم ساختن حيله ھائی که مستمرا برھويت ملی وطن ما ميتازد
شاه وقانون اساسی مشروطيت به اھتراز  نکه با نامآ نخواھد شد مگر برافراشته رھائی ايران ھرگز

رژيم شاھنشاھی  گرنکه پناھگاه مطمئن وشکوفاآ مگر ريانا جاويد نميگرددآارتشبد  ونام تيمسار يدآدر
    >مشروطه ايران گردد

  رزوی تصميم نيکوی شما آ با                                                                               

                                                                         
  )٨٩شماره  ۶٠مھرماه سال  ٧ازسنگر(

به اين در خواست سنگر ھيچگاه جوابی  و
  .داده نشد

  فعاليت ارتشيان خارج ازكشور

بخش مھمی ازاليحه موصوف متوجه 
رخارج فعاليت اميران ارتش د

توجه اليحه به ھمکاری  .تازکشوراس
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   .ريانا وسرتيپ معين زاده متوجه استآ ارتشيان خارج ازکشور خاصه تيمساراويسی و

مبارزه برای  را رشيو سنگر نميتواند نام فعاليت ھای مشھود ازجانب افسران خارج ازکشورآاسناد 
 و رھنگان حتی س ؛قبول نداشتند افسران خارج ازکشور ھيچکدام ديگری را .رھائی کشور بگذارد

واين امرکه غيرقابل انتظارنبود  وسپھبد و مافوقق خودشان را قبول نداشتند ارتشبدھم ارتشيان پائين تر
شاه ميھن  چوفرمان يزدان چو فرمان شاه  - خداشعار  ناشی ازفرھنگ وسنت نظامی گری درايران است

دی تا چه رسد به نظاميان کسی  را مردم عا .ه منويات قلبی ايرانيان نسبت به مقام شاه استدبيان کنن
 ھمه تالشھای افسران خارج ازکشوربمناسبت ھمين کمبود فلسفی و ،شاه فرمانبردارنيستند از بغير

نه تنھا فعاليت ارتشيان که حتی فعاليت مردم عادی که   ،تاريخی وھويتی ايرانيان بال مصرف ازبين رفت
امتناع مداوم وسخت وبی رھبری برخورد با پديده به اميد خدمت به نجات ايران فعاليت ميکردند دراثر

 اعليحضرت ازتکليف رھبری ھمه تالشھا رابی اثرساخت 

ھد بمن خود درجريان فعاليت ھا سازماندھی سپ
مد آمريکا به لندن آ امجدی درايران بودم  او از

نکه بنده را درجريان مذاکرات تلفنی آفقط برای 
 بدھد قراردرايران  با افسران سازمانش

را ترغيب بتصوراينکه بنده ميتوانم اعليحضرت 
 ،به انجام درخواست ارتشيان داخل کشور کنم

افسران داخل کشور که با امجدی يعنی  اننآ
ھمکاری وفرماندھی اورا برگزيده بودند 
شرطشان فقط حمايت وتائيد امجدی ازسوی 

حضرت بود که مراتب به دبيرخانه مفصل ياعل
  .شد ومتاسفانه بجائی نرسيدارائه وپيگری 

   مبارزه خفت نامه نه تاريخ

اريخچه مبارزات برون مرزی چيزی درتنظيم ت
  :خفت بارترنيست که

روحيه مخالفت با جمھوری اسالمی درحد الزم 
مخالفت جھانيان با  –کامل وھويداومناسب 

نظام سلطنت رجھت حقانيت صدای مخالفين جمھوری يکدست د –واضح  و شکارآجمھوری اسالمی 
گروه عظيمی ازنظاميان درخارج ازکشورکه ھريک با گروھی ازنظاميان زيردست  –مشروطه ايران 

مردان اليق وکاردان برای اداره کشور وبرنامه ريز سقوط جمھوری  –درارتباط فرماندھی بودند 
 ی خبررجروزنامه ھای خا –امکانات مالی درداخل ايران بقرارطرح تيم نجات ايران  -اسالمی

) بعدازاين خبرارتش وفاداربه شاه  دادند که سرگردانند ونميدانند چه بکنند ( درجه دار ١٢،٠٠٠از
به حکايت  –مامورساخت ويا بازنشسته کرد  را به سرحدات ونقاط دور نھاآجمھوری اسالمی ھمه 
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نگ ودرپيشانی فرھ – مترصد ومنتظر اقدام شاه جوان بودندروزنامه ھای خارجی مردم داخل کشور 
ملت ايران ھرموقع که بگرفتاری سخت مبتال ميشود قطب ايران زمين ھم اين جمله خواندنی است که <

  .)رمصدقتتائيد از سوی دکاميدش پادشاه است (

ھمه چيزدرايران برای براندازی جمھوری اسالمی فراھم است فقط < :روزنامه ھای خارجی نوشتند
مانميدانستيم که مملکت داری سخت است ما ھيچ گفتند < سران جمھوری اسالمی -ندارند مخالفين رھبر

درمقابل ھمه مردان ايران سازدرخارج ازکشور منتظربازگشت به  – >چيزی ازکشور داری نميدانيم
   ايران وخدمت به کشوربودند 

نهم خودداري آفقط يك كمبود اساسي همه اين امكانات ودستاوردهارا به فنا داد  معھذا 
   .ل رهبري وتصدي قانون اساسي مشروطيت بوداعليحضرت از قبو

ھائی ازاليحه که مورد اشاره دراين تحرير قرارنگرفته است  = اين تحرير بمنزله تائيد بخش  حاشيه
   .نميباشد

    

  

 


