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  پيام اعليحضرت براي ارتشيان
  حقوقدان -اميرفيض

نيروھای انتظامی وشبه نظامی ايران خواستند  از »من وتو«تلويزيون اعليحضرت درمصاحبه با 
  .که تکليف خودشان را با مردم روشن کنند

 پيام اعليحضرت را دريافت کند متقابال سوال کند که پيام دھنده کيست و اگر يک نفرازکسانی که
ما  ،ارسال اين پيام چيست چه جايگاھی اين پيام التماتومی را فرستاده اند  وصالحيتشان در از

بان ايفای آيا پيام دھنده به تکليفی که درسوگند نھم آنکس سوال کند که آ اگر  ؟چه جوابی داريم
تاکنون عمل شده است؟ کسيکه درمقابل تکليف قانونی خودش  کاھل است چگونه عھد کردند، 

 ،يک نظام سختگيرانه مقيد ھستيم  تعيين تکليف ميفرمايند برای ما ارتشيان که درقالب ساختار
    .ماچه جوابی داريم

 ازجايگاه وليعھد قانونی ايران ودران نظامی وقتی موثر وکارسازاست که اخطاب به برپيام 
چراکه يک کشش قلبی  ،نداددرمقام پادشاه خطاب به برادران نظامی خود پيامی ميفرست

واعتبارواعتماد سنتی بين شاه وھمه افراد کشور خاصه ارتشيان وجود دارد که ازفرھنگ وسنت 
واين جوھروجودی نماد ملی فقط درشخص رضا پھلوی  ،وباورھای ايرانی جوشش يافته است

انی وقانون اساسی پادشاه قانونی کشوراست  وتمام قدرت ھای مادی است که بموجب سنت پادش
   .اختيارات ايشان است ومعنوی وقانونی متمرکز در

پيام اعليحضرت متاسفانه ازموقعيتی صادرشده است که ازتمام قدرتھای مادی ومعنوی وقانونی 
اين  شت. اعتبارسلطنت بی بھره است  والجرم ھيچ تاثير اجرائی درنيروھای مسلح نخواھد دا

يا درخواست درحد درخواست يک شھروند عادی است  وچون مانند برف  به فراموشی  بيانيه و
   .ن نميتواند نسبت به اصل موضوع زود گذرباشدآکشيده خواھد شد  اثرات منفی 

  گرايشهاي قواي نظامي 

اين  ؛خواست که به مردم به پيوندند ويا با حکومت مخالفت کنند ازافراد نيروھای نظامینميتوان 
 اگر و ،نوع مخالفتھا بعلت موقعيت سازمان افراد نيرھای نظامی خيلی بسرعت سرکوب ميشود

   .برای مخالفين نيستھم سرکوب نشود نيروی کارسازی 

ائی يعنی نيروھای فرماندھانی ھستند که امکانات اجرنيروھای نظامی  ،نيروی کارساز درانشعاب
نھا بايد ازسينه آ ؛مسلح نظامی وتدارکات وظرفيت ھای مالی ھمراه شخصيت ھای نظامی را دارند
  .نيروھای انتظامی جدا شوند ودرکنارويا درصدرمخالفين حکومت قرارگيرند

ن موقعيت اداری ونظامی خورا فدای آيک فرماده سپاھی ويا ارتشی محال است که خود بخود 
ن فرمانده نظامی قاصد به آمگر ،ايرانی  برای پيوستن به تظاھرات ازدست بدھددعوت يک 

   .کودتا بنفع خودش باشد

دراين قبيل موارد  فرماندھی که بخواھد تمام موقعيت ھای خورا ازدست بدھد به تضمين ھائی 
عيت اميد می بندد  واين تضمين ھا چيزی نيست که جز ازعالی ترين مقامات  که ھم دارای موق
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در  اعليحضرتن آ ه شود واين موقعيت تنھا ازددان فرمانده آوقدرت قانونی است به معنوی 
(به جريان  دوازنندان که ھرروز يک سازی را ميشھرون يا و است نه امثال بنده جايگاه تاريخی

سرلشکر ناظم درروزنامه اطالعات  -پيوستن ارتشيان به شورشيان نگاه کنيد  و ۵٧شورش 
  .ارتش را دراختيار خمينی قراردھد) کرد که حاضراست اسراراعالم 

ازھرکس ازمن فرمانبرداری  شترارتشيان بياعليحضرت درمصاحبه ھای سابقه فرمودند  <
    >ميکنند

ازسوی رضا پھلوی داده شده بايد  »من وتو« ھمين فرمانی که درمصاحبه با ؛اگرچنين است
ارتش جمھوری اسالمی جدا شوند وبقول اعليحضرت بدنه  ارتشيان از بيشتر کافی باشد که

   .تکليف خودشان را با مردم روشن کنند

ولی می بينيم وخواھيم ديد که اين خواسته اعليحضرت کوچکترين تحول فکری وعملی 
   ؟چرا  ...وردآدرنيروھای مسلح ارتش بوجود نخواھد 

ه وفادارند وفرمان شاه را فرمان خدا به شا نظاميان ايران ھمه مردم ايران خاصه  وقلبا زيرا ذاتا
  .شاه کسی را فرمانده واقعی خود نميدانند (فرھنگ ايرانی) از نھا بغيرآميدانند ومتعاقبا 

ن آپيام ھای اعليحضرت مادامی که ازجايگاه يک فرد ايرانی صادرميشود اثراجرائی ويا االتفاتی 
واجد پيامھا ازجايگاه فکری واعتقادی  خاصه که فرماشات و ؛حد صفر است جامعه ايرانی در در

     .احترامی ھم نيست

 بدرستی اصالح طلبان مورد محکوميت اعليحضرت قرار »من وتو«با تلويزيون درمصاحبه 
نچنان مورد حمايت اعليحضرت آ حاليکه ھمين اصالح طلبان تحت عنوان جنبش سبز گرفتند در

نبود خط اعتقادی  .ن بی سيرتان گرديدآ قرارگرفتند که اعليحضرت بعنوان خط مقدم دفاع از
بيان  اين فکررابرای مخالفين جمھوری اسالمی  و نص ومتقابا نموج نظر بر استوار صحيح و

خواست اعليحضرت ايجاد ميکند که قدری صبر الزم است زيرا ايشان ممکن  درپيوستن به در
يان تغيير دادند اکنون ھم است توجه وعالقه سياسی خودشان را ھمانطورکه نسبت به اصالح گرا

  .نرا تغيير دھندآبعد ازگذشت زمانی 

نی ازاين جھت چون ھاله ھای نامانوسی بربيانات اعليحضرت داين ضايعه بزرگ وجبران نش 
ندارند وکوششی ھم  زيرا متاسفانه اعليحضرت درشاھراه سوگند سلطنت قرار ؛مستولی است

مريکا (طرح آھای سياسی وزارت خارجه  ريممشاھده نميشود که ايشان برای رفع تحميل تح
  .ه ظھور رسانده باشندصصورت عالقه به منبھنری پرشت) حتی 

   مردم، مردم

اعليحضرت درمصاحبه مزبور جايگاه خاصی برای مردم قائل شده اند  توجه اعليحضرت به 
استثنائی ھمانطور مردم کامال درست است ولی اين التفات مربوط به شرائط عادی است ودرمواقع 

شرائط  در و ،ا به سوی شاه استھته است  ھمه چشمفکه جامعه شناسنان وازجمله دکترمصدق گ
، مردم، مردم نيستند بلکه مشتی سرگرادن وبی شاه ورھبری شاه  نبودِ  مزبور مانند ھم اکنون با

  .تصميم ھستند
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  وليعهد كجائي

واال  مد واجد توجه مردم به حقانيت  تداوم سلطنت است آشعاروليعھد کجائی که درتظاھرا بميان 
پاسخ  ،اين بدان معناست که مردم پادشاھشان را صدا ميکنند و سال چه وليعھدی.  ۴٠ بعد از

سال دراثر  ۵شد وپس از غازآ ۵٩بان سال آنھم  اساسی است که دراين صدای مردم  يک تحول 
ن است يعنی تصدی به اعمالی که آنون اعالم مريکا متوقف شد واکآتحميل تحريم ھای سياسی 

   .درسوگند سلطنت اتيان فرموده اند

  اعليحضرتا

جريانی را  ه ميشودھمواره لحظاتی بسيارکوتاه وزود گذراست که ميتوان با تصميماتی که گرفت
اين جريان  ،نرا ھدايت کردآ شد وی مسلط جريان جريانی جلوگيری ويا بر از يا ورد وآبوجود 

ن استفاده کنيد که حساس ترين دقايقی است آ اکنون پيش روی اعليحضرت قرارگرفته است از
   .که ميتواند عمال تحريم سياسی اعليحضرت را متوقف ويا دگرگون سازد

  

  

    

  

  

  


