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  دانحقوق -ضاميرفي

تاحدودی بيان شد  ،درگروگان گرفتن سلطنت برعھد داشت آمريکادرتحرير سلطنت گروگان  نقشی را که 
گروگان ساختن سلطنت  ن درآاگربه جبھه داخلی نقش اساسی وحساس  ،ن تحقيق نميتواند کامل باشدآولی 
   .بازداشتن اعليحضرت ازتصدی سلطنت گفتگوئی تخصيص نيابد و

مده آداخلی صحنه ھائی است که مستقيما به عامليت ايرانيان به اجرا در مقصود ازپشت جبھه ويا جبھه
اگرھم داشته اند مانند دخالت مستقيم درجريان  ن دخالتی نداشته اند وآ در است وخارجيان بظاھر

   .واقدام عملی عليه شاھنشاه عيان نبوده است ۵٧شورش

  وامــــــا بعد

اين راه  سباب استنتاج رويدادھا قراردھد ولی غيرازا از سال قبل را ٣۶بسياردشواراست که انسان وقايع 
. وبرای نگاه به پشت جبھه بازدارندگی تداوم سلطنت ايران تنھاراه است پرپيچ وخم چاره ای نيست

  .رشيو سنگرھمراه استآخوشبختانه دراين مسير 

صاحب افسران وايرانيان  کشتار است شاھنشاه ايران درگذشته اند جوی از )٢۵١٩( ۵٩بان ماه سال آ
 تمصيب رامش خاطری نيست که به غيرازحفظ جان ازتعرض وآھيچ  ؛مقام کشورجھان را تکان داده است
گروھی ازايرانيان ازايران گريخته اند وحتی درخارجه ھم خودرا   .جمھوری اسالمی چاره انديشی کند

ميشد ايرانيان را حتی . اصال نھيچکس اميدی به اعالم سلطنت وليعھد وقبول تصدی ندارد .فتابی نميکنندآ
حتی حاضربه گفتگو درباره سرنوشت سلطنت وموقعيت حساس تداوم سلطنت  ،پيدا کرد کشور درخارج از

   .نبودند

پس ازدرگذشت شاھنشاه اولين وحساسترين موضوع اعالم نيابت سلطنت بوسيله علياحضرت بود که 
نيابيت سلطنت نکنند وقليلی مانند گروھی ازايرانيان سخت متعصب اين بودند که علياحضرت اعالم قبول 

 ) برعکس اجرای فوری قانون اساسی را خواستارحزب ملت ايران( شادروان سپھد خسروانی ودکترصدر
 بنده درمعييت واالگھر مده که به سفرآمفصل است که درسنگرھا  اربسي شرح اين ماجر ،الزم ميدانستيم و
   .وبقيه داستانھا ميد زاده شفيق به قاھره برای مالقات با علياحضرت انجاآ

قبول  بعدازانکه موضوع نيابت سلطنت تحقق نيافت يعنی عليا حضرت اعالم تصدی فرمودند ولی بعدا از
 اين تصور و حاد ونگران کننده شد نرا دادند مسئله اعالم قبول سلطنت بسيارآ نکول ودستورعدم انتشار

   .منتفی خواھد شد ن ازسوی وليعھد ھمآمد که مسئله تداوم سلطنت وقبول آود بوج
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موقعيت ارتشبد جم که باالترين مقام نظامی ارتش  مد که ازآدرزمينه ھای اين نگرانی  اين فکربوجود 
زيرا ھم ارتشبد جم مورد قبول ھمه ارتشيان داخل  ؛بودند کمک گرفته شود کشور شاھنشاھی درخارج از

د نبود که ميتوانست نقش اين تردي در و ،وخارج ازکشوربودند وھم با خاندان سلطنت نسبت داشت
   .ن داشته باشدآکارسازی درحفظ سلطنت وليعھد وتداوم 

ه ای با طشنائی الزم را نداشتم وميدانستم که شادروان خسروانی ھم چندان رابآنجا که با ارتشبد جم آاز
ه جودان ارتشبد جم بوده ودرلندن ھم گھگاه بآناظم زمانی  ارتشبد ندارد وميدانستم که سرلشگر تيمسار

 ؛کمک بگيرم ناظم حرف شنوائی دارد بفکررفتم که از ناظم مد وشايع بود که ارتشبد ازآديدن ايشان مي
ولی  ،ورده شدهآايشان مطالبی  يل دربارھم ازکتاب خاطرات وک در ايران ميشناختم و ناظم را از سرلشگر

معين زاده تلفن تيمسارھم با تماس با تيمسار ،خسروانی رجوع کردم نميدانستم  که او کجاست به تيمسار
خوشحالی  لی اظھارناظم ک ا اسپانيا بود تماس گرفتماورا بمن داد با ناظم که يادم نيست درفرانسه وي

ديدن  ينش ازذری شيرآاراتی کرد و باھمان لھجه م ھم اشيايامی که باھم بود ومسسرت ازتماس کرد واز
يد   ميخواستم با ارتشبد جم آبرمي دست شما تيمسارمن خواھشی دارم که از ؛من استقبال نمود وبعد گفتم

بان بوسيله وليعھد آنھم  ن درآقبول ايشان بخواھيد که نسبت به تداوم سلطنت و از تماس بگيريد و
عده ای ھستند که نميخواھند وميگويند مصلحت نيست که وليعھد اعالم  احساسيت کامل نشان بدھند زير

   .قبول سلطنت کنند

سخت به شاھنشاه ايران  بودم درکمال حيرت يکدفعه سرلشگرناظمدراين موقع که منتظرپاسخ مساعد 
بعلت گذشت زمان نھا ممکن است آحمله کرد وسلطنت را پايان يافته خواند وخيلی چيزھا گفت که نقل 

زمانی که درايران بود  از ناظم  البته بعدھا معلوم شد که سرلشگر ؛صورت امانت داری کالم نداشته باشد
 سرلشگرناطم امير< ۵٧بھمن سال  ١۶بنوشته روزنامه اطالعات  و همدآبر به ھمراھی باشورشيان

کتاب وقايع (        .د>رده ارتش را دراختيارامام بگذارت پشبازنشسته ارتش شاه تمايل يافت که حقايق پ
  )١۶٣انقالب ايران 

  اعالم سلطنت وليعهد

 دم تاثيرکوششھای که بنده ھم دربه ھرحال باھمه مخالفت ھای ايرانيان سرشناس خارج ازکشور وبازع
 در ۵٩ماه سال  بانآنزديک به نھم  روزھای گرانی وتشويشی که بخصوص درداشتم ون ن قرارآجريان 

قانون  واالحضرت وليعھدِ  ،اميد شده بودم درحدی که بنده بکل نارابطه با اعالم قبول سلطنت وجود داشت 
بااعالم درروز مقرردرقانون اساسی تصور به اراده وھمت خود وبا شجاعت واقتداری غيرقابل ؛اساسی

   .تصدی خود برسلطنت تدام مشروعيت سلطنت را اعالم فرمودند

  سند اقتدارحقوقي وليعهد ايران 

فرستاده مخصوص مجله پاری ماچ مصاحبه ای داشت با  زنوا قای ژان دوآ بانآچند روز قبل ازنھم 
ن روزنامه آ درفرانسه منتشرساخت وسنگرھم اززاد آنرا روزنامه ايران آوليعھد قانون اساسی که متن 

  .درج کرد) ٢۵١٩(  ۵٩بان سال آ ٢٢بتاريخ  ۵٣ اقتباس کرد ودرشماره

متقن وغيرقابل ترديد بروجود قصد واراده واحترام کامل وليعھد به قانون  یمصاحبه مزبوريک سند تاريخ
   .اساسی مشروطيت وحفظ تداوم سلطنت ايران است
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ن آشايد ھم غيرالزم که تمامی  و رديرقرارنگرفت  واکنون ھم بسيامصاحبه مزبور ھيچگاه مورد نقد 
 ن که ميتواند پشتوانه اصالت اين تحرير قرارگيرد ازآ مورد نقد وبھره برداری قرارگيرد ولی اشاراتی از

   .اسباب تنظيم اين تحرير به شمارميرود

  تقش قدرتهاي بزرگ دراعالم سلطنت 

 اکتبر ٣١گزارشھا قراراست روز  بنابر<: يعھد ميگويدمصاحبه کننده خطاب به واالحضرت ول **

قدرتھای  اگر ،پيامی برای ملت ايران بفرستيد طريق دفترخود از روزی که شما به سن قانونی ميرسيد
  >؟ارسال اين پيام خودداری کنيد  چه خواھيد کرد طريق پريزيدنت سادات ازشما بخواھند از بزرگ از

، مشروطه ايران تبديل به جمھوری اسالمی شده است نظام) ٢۵١٨(  ۵٨ن زمان باھمه پرسی سال آ در
سلطنت  فرماندھان ارتش ھمه کشته شده اند  از ،شاه درگذشته است ،ارتش با شورشيان بيعت کرده است

چرابايد قدرتھای بزرگ نگران يک پيامی  ،ساله کم تجربه باقی نمانده ٢١يک وليعھد  از چيزی بغير
واين نگرانی ھم درحدی باشد که  ؟خودش به ملت ايران ميفرستدد که کسی بنام رضا پھلوی ازدفترنباش

يک روزنامه معروف فرانسوی درمسيراين تحقيق وکسب نظروليعھد قرارگيرد تا قدرتھای بزرگ ازقافله 
  .قرارنگيرند و درمقابل کارانجام شدهعقب نمانند

اند وبرای حفاظت ازجمھوری گاه بوده آزيرا قدرتھای بزرگ به فرھنگ ومنش ايرانيان نسبت به شاه 
   .اسالمی راھی بجرقلع وقمع سلطنت نداشتند

 سر ت ازجمھوری اسالمی يعنی اينکه قدرتھای بزرگ که جمھوری اسالمی خمينی را درايران برحفاظ
جوانه ھای سلطنت طلبی  رمانھای کھن سلطنت خواھی ملت وآ متعھد ميدانستند که وردند خود راآ کار

شوند واين ممانعت تنھا بوسيله  نآ بروز بول تصدی سلطنت جان دوباره بگيرد مانعکه تنھا ميتوانست با ق
   .وم سلطنت را ندا ميداد صورت ميگرفتجلوگيری ازاعالم سلطنت وليعھد که قطع تدا

صالح نيست که وليعھد  زادی گروگانھاآنميتوانستند بگويند مدعی شدند که برای  نھا حقيقت مزبور راآ
ست آمريکارشت وتصميم وزارت امورخارجه پنھا نميتوانستند بگويند که طرح ھنری آ ؛اعالم سلطنت کنند

الجرم اعالم  نطور که قانون اساسی مشروطيت مقرر کرده قبول ندارند  وآکه انتقال سلطنت رابه وليعھد 
ن گيری به موضوع گروگا ست آمريکابا تصميم دولت  مغايرکه  ارسال پيام ازجانب وليعھد سلطنت و

   .رمندان سفارت گره زدندکا

يعنی يکسال قبل ازتاربخ قانونی اعالم سلطنت   ۵٨ماه سال  بانآتوجه به اين موضوع بجاست که دھم 
انتقال سلطنت ايران به وليعھد به روال قانون اساسی رشت مبنی برعدم قبول پوليعھد  طرح ھنری 

درحاليکه جريان گروگان گيری کارمندان  ؛تنظيم واعالم شده بود آمريکاسوی وزارت خارجه  از مشروطه
قطع تداوم  در آمريکابوده است واين بدان معناست که مسئله تصميم وزارت خارجه  ۵٨بان آ ١٣سفارت 

البته که ارتباط  سلطنت ايران يک تصميم کلی بوده وھيچ ارتباطی به مسئله گروگان گيری نداشته است و
    .يدآحفاظت ازجمھوری اسالمی ميتواند به حساب  ن مستقيما درجھتآ
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مقصود  ؛آمريکاه مالحظه کرديد که او ازقدرتھای بزرگ صحبت کرده  نه دراظھارات مصاحبه کنند **

لمان بوده که درجريان گوادلپ به براندازی آ وانگلستان وفرانسه و آمريکا کشور ۴مصاحبه کننده ھمان 
    .دنظام پادشاھی ايران تصميم گرفتن

  ۵٧درسال  آمريکادريکی ازمقاالت سنگراين بحث مورد تاکيد قرارگرفت که با ھمه اقتداری که  **

قابله با درم آمريکای که درايران دارابود وميتوانستند به اجرای برنامه ھای نداشت وبا ھمه مستشارا
نميگرفتند  قرار آمريکا لمان وفرانسه وانگلستان درکنارآاگر کشورھای  ،خدمت کنند شاھنشاه ايران

    .اقدام عليه شاھنشاھی ايران ھم نميگرديد نه تنھا موفق نميشد که اصال دست بکار آمريکا

استفاده ازعبارت قدرتھای بزرگ درسوال مصاحبه کننده به اين معناست که مخالفت با تداوم سلطنت 
   ١ .آمريکات نه فقط قدرت جھانی بوده اس ۴واعالم قبول سلطنت ازجانب وليعھد يک توافق عمومی بين 

اين بخش ازاظھارات مصاحبه کننده نشان ازعظمت اخطار به وليعھد درمورد خودداری ازاعالم   **

قدرتمند جھان که متفق دربراندازی نظام مشروطه ايران وبرقراری جمھوری  کشور ۴يعنی  ؛سلطنت دارد
اخله درحقوق سياسی ايران نھم درحد مدآاسالمی ھستند اکنون نيز متفق درحراست ازجمھوری اسالمی 

است عظمت ووحشت  دشوار ياآ ،ام قبول سلطنت برای ملت ايران ميباشندارسال پي به معنای جلوگيری از
  ؟؟ساله ٢١نھم برای وليعھد آ ؟ ازاين پيام رادرک نکرد

است جمھوری اسالمی سخت مستقراست تمام امکانات کشوررا دراختياردارد کارمندان  ۵٩سال  **

وليعھد جوان واقعا  ؛زايران استوبرشاه طنين اندا آمريکارا گروگان دارد  صدای مرک بر آمريکاسفارت 
ن حق آدارد که  قرار يکطرف درمقابل پاسداری ازسلطنت  از ؛ستوبی حامی وپشتيبان اتنھا وبی کس 

 يان شده است  وجر ازجمھوری اسالمی وجامعه جھانی منفصل ومنقطع به عبارت  ۵٨رفراندم سال  با
 !بوسيله رفراندم !تحميل ميدارد که ازھمان حق سلطنت بی اعتبارشده سوی ديگر  غرب به وليعھد  از
. داری کنند خود ارسال دارد و ازپيامی که بايد برای ملت ايران بمناسبت وظيفه قانونیتبعيت نکند  ھم

فعال سياسی درھمين تحرير خواھيد ديد که نه تنھا ھيچ شخصيت ايرانی سرشناس وصاحب نفوذ وحتی 
مشھوروباسابقه ازسوگند سلطنت اعليحضرت جانبداری ويا استقبال حتی نيم بندی ھم نکرد بلکه راسا 

درعبارت روشن يک  و مدند آ شکاری به مخالفت با تداوم سلطنت وسوگند اعليحضرت برآودرنھايت 
که بی  ايران ساله به حمايت ازتداوم سلطنت دريکطرف وطرف ديگر مردم ھيجان زده تشيع ٢١جوان 

بعالوه قدرت ھای  ،چون چرا دنبال يک رھبرمذھبی وحشی وانتقامجوی ازشاه وسلطنت براه افتاه بودند
ن زمان که آبعالوه جوسياسی بين المللی  آمريکانی وايرانيان بی خيال ويا دنباله روی سياست ھابزرگ ج

قرارگرفته  ن جوانآرف مقابل ھيچ کشوری حاضربه حمايت ازشاھنشاه وخانواده سلطنتی نبود  درط
بديده نبوديد يک انسان حتی ميھن پرست آسوال اين تحريراين است که اگرخواننده محترم فوالد    .بودند

ن قدرت وجو آمقابل  يا درآ ،نظرمسئوليت وسن وسال ھم تشابه کاملی با وليعھد داشتيد از ھم بوديد و

                                               
بارھا در زمان رضا شاه بزرگ و شاھنشاه آريامھر تالش کرده بود کشور ريشه بنيادين اين فکر از انگلستان می آيد. انگلستان  - ١

رييس سازمان امنيت کشور يکی از آن موارد نابجای تيمور بختيار به صورت جمھوری در آيد و تدادم سلطنت منقطع گردد. اقدام 
  ک-است. ح
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 گويم که خير وتصورھم نميکنم کسی مدعی غيربنده روشن وصريح مي  ؟زمان ميتوانستيد مقاومت کنيد
   .ن باشدآ

  واكنش وليعهد جوان

   :ن زمان درپاسخ به پرسش مصاحبه کننده ميفرمايندآساله  ٢١وليعھد 

براساس تقويم ايرانی من براساس قانون اساسی ايران جانشين ) ٢۵١٩) ١٣۵٩بان ماه آروز نھم <
ن تغيير بدھد اما به خاطروضع آ . اين يک اصل قانونی است که ھيچکس نميتواند درپدرم خواھم شد

کنونی ايران به اين مناسبت ھيچ مراسم عمومی برگزارنخواھد شد ومن فقط به اطالع ملت ايران خواھم 
 . تصورنمکنم اين امربھيچ عنوان لطمه ای به مصربرساندرساند که وظيفه تاريخی خودرا برعھده ميگيرم

. پرزيدنت سادات دربرابرپدرم ھمواره به عنوان يک دوست ويک را ناراحت کند يا مقامات اين کشور
مسلمان واقعی عمل کرد به ھنگام درگذشت پدرم ايشام مرا پسرخود خطاب کرد به ھمين دليل مطمئن 

  )١( >گرفت ھستم ھراتفاقی که بيفتد ايشان ھمواره بھترين ومناسب ترين تصميمات رادرموردمن خواھند

   فريب شاهنشاه 

مصاحبه کننده دررابطه با شاھنشاه ايران ازوليعھد سوال ميکند  ايشان مطالب نسبتا مفصلی ميفرمايند 
پدرم به ماموريتی که برای وطن <  :ولی نکته ای که مورد استناد اين تحريراست  اينجاست که ميگويند

 دند ودرمورد کسانيکه خواسته بود اطالعات واقعی وفريب دا را خود داشت اعتقاد داشت با اين حال او
  )٢(> ن حقايق را دگرگون جلوه ميدادندآنھا بسياردقيق وزيرکانه آبه اوبدھند حقيقی 

  حسن نيت كارتر

واالحضرت وليعھد درمورد سوال مصاحبه کننده که خواستارنظرواالحضرت نسبت به کارترشده بودند  
  )٣( وکردند واالحضرت ازحسن نيت کارترتمجيد

  شت گاميد واري به باز

يکی ازموضوعات بسيارمھم دراين مصاحبه که مورد استفاده اين تحقيق است سوال مصاحبه کننده است 
؟ با کمک سران ارتش که امروز درتبعيد ورز با را بازستانيد مبنی براينکه  چگونه ميخواھيد تاج وتخت

؟ برای تامين سازی سلطنت روی چه کسی حساب ميکنيد؟ برای باز؟ ازطريق يک قيام عمومیھستند
   ؟امکانات مالی الرم به کجا ميانديشيد

زادگی ملت ايران که نميتواند زيرفشارھای مذھبی وارتجاع آواالحضرت وليعھد پس ازاشاره به ماھيت  
  :ميفرمايند ،باقی بماند

يم تنھا يک وقفه شاھده ميکننچه امروزدرايران مآ ،قرن درايران برقراربوده است ٢۵نظام سلطنت «
زنده کشورند فريب خورده  مردم که نيروی ،خواھيم يافت باز را دوران طالئی خويش ،ما ،کوتاه مدت است

من به اين نيروی زنده تکيه خواھم  ،اما من اطمينان دارم که اين رژيم غيرقانونی را جارو خواھند کرداند 
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لمان  آ ، فرانسه وآمريکا، دردرھمه جا درانگلستانتکرارميکنم  فراموش نکنيد که درھمه جا ؛کرد
شده  ، دانشجويان وسربازان محکوم به تبعيد درکميته ھائی متمرکز، سياستمداران، روشنفکرانافسران

ھا چه نظامی مانند ارتش ه رامش وخوشبختی به ايران فعاليت ميکنند اين گروآاند برای بازگرداندن 
قانون اساسی چه  ھای طرفدار گروه يا قای شاپوربختيارآند نھضت رھائی بخش ايران چه سياسی مان

ن وابستگی آ ريانا ھمگی يک نقطه مشترک دارند وآ تيمساراويسی وتيمسار ھا و روهگميھن پرستان مانند 
  )۴( .».......به نظام شاھنشاھی است

پيدا کرده  را ی خودھرانقالب ويا ضد انقالبی منابع مال ،پيدا خواھيم کرد نراآولی  ،الزم استپول البته «
  ».........است 

  مسئوليت وخطر

. درست است که دراين ميان خطراتی ھست اما با جانشين پدرم شدن  من وظيفه خودرا انجام ميدھم«
  )۵( »نمی توانم ونميخواھم اززير بارمسئوليت ھا ووظائفم شانه خالی کنم

  دستاوردها

ت درقبول تصدی سلطنت است  ) بيان کننده تابشگاه ھای اميد وليعھد به حماي۴( ) و١فرازھای ( **

ميتوان مشروح پايگاه ھای اميد وليعھد را مشاھده کرد   )۴( فراز در شادروان سادات و )١(فراز در
 نسبت به پايگاه حمايت سادات لزومی به وارد شدن نيست زيرا با درگذشت او تنھا پايگاھی که متصور

  .ايرانيان يعنی ارتشيان و ھائی بوده که درمصاحبه بيان فرموده اند اميد وحمايت وليعھد بود ھمان پايگاه

 ھای سلطنت طلبی که وليعھد وقت درمصاحبه مزبور اعالم کردند پايگاه اين تحرير ميخواھد بگويد از
 چنانکه شاھنشاه  با ؛دنھا افسران ارتش شاھنشاھی درخارج ازکشوربوده انآن وقابل ارزش ترين مھمتري

نقش کالم وتاثير نقش فرماندھی وروح اطاعت وسوگند وفاداری دروصيت سياسی خود  گاھی ازآ
    .ن کردندآفرماندھان ارتش را عمال وصی حفظ سلطنت وتداوم 

تداوم  دفاع ازدرفرمان يکم که عنوان فرمان شاھنشاه ناميده ميشود  ٧که به  وصيت سياسی شاھنشاه  در
   :مده استآدارد   قانون اساسی رااجرائی 

ت کنيم که مھمترين وظيفه شان  حفظ تماميت اين مملکت است بنخست بايد درباره نيروھای مسلح صح
  .نھا مدافعان قانون اساسی که ما اعمال کرديم ميباشندآ

 بوده ن زمان ممکنآ ی ازسلطنت که درام وتصدی به اموريپبنابراين انتقال سلطنت به وليعھد وارسال 
ن است که آاين مويد  و ،تبعات دفاع ازتداوم اجرائی قانون اساسی است که به ارتشيان محول شده بود از

شاھنشاه ايران  نظر ارتشيان بھرحال درصف اول مسئوليت حفظ قانون اساسی مشروطيت از ارتش و
فرمان متوجه   فرمان متوجه ارتش وارتشيان وتنھا سه ٧ فرمان از ۴خاصه که می بينيم  داشته اند قرار

    .احزاب سياسی وقوای سه گانه کشوراست

   :شاھنشاه ارتشيان را درحد ناظروحارس اعمال وليعھد معرفی کرده وگفته اند  –فرمان سوم  در
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ممکن است نيروھای  رئيس مملکت ازاعمال واميتازات ويژه اش براساس قانون اساسی غفلت کندچنانگه 
ند که صالح مملکت ووظائف قانونی او مستلزم اعمال قانونی است وری کنآمسلح ناگزيرشوند به اوياد 

  .که من اعمال کرده وخواھم کرد

 اعمال امتيازاتش در وليعھد از ارتشيان موظف شده اند که اگر ؛درفرمان سوم چنانکه مالحظه کرديد
وری آيادارتشيان مکلف به  ،نھا ھمان اعالم قبول سلطنت است خودداری کندآقانون اساسی که مھمترين 

  .ن امتيازات که سوگند سلطنت است بشوندآوتشويق وحمايت ازوليعھد برای بکاربردن 

  ارتشيان وتداوم سلطنت 

اين تحرير درميان اين گفتگوھاست که چرا ارتشيان خاصه اميران ارتش مقيم خارج ازکشور وحتی 
   .گند وليعھد نداشتندشخصيت ھای سياسی نزديک به شاھنشاه رغبتی به حفظ تداوم سلطنت واتيان سو

  نمونه ها

  ارتشبد جم

ارتشبد جم  يعنی تنھا سه ماه بعد ازاعالم تصدی سلطنت بوسيله اعليحضرت تيمسار ۵٩دربھمن ماه سال 
نرا نخستين واکنش به آميشد ترتيب داد که درواقع ميتوان  روزنامه پيام که درلندن منتشر مصاحبه ای با

   .اعالم قبول سلطنت اعليحضرت دانست

ود باحمايت ازتداوم سلطنت وحمايت ازشاه جوان وفاداری انتظارعمومی اين بود که تيمساردرمصاحبه خ
جھتی جريان يافت که  ولی درکمال تاسف مصاحبه در ؛ارتشيان رابه تداوم سلطنت اعالم ميکردند خود و

 ھمان زمان ھمگان دانستند که ترتيب دادن مصاحبه مزبور برای اعالم عدم حمايت ارتش شاھنشاھی و
   .ن ازسلطنت وليعھد استآافسران 

ھه سلطنت گروگان بميشود تا خواننده اين تحرير نسبت به جريان پشت ج هوردآاشاراتی ازمصاحبه مزبور 
  .بيشترمتوجه شود

داد وگفت  »انقالب«ن عنوان آصريحا قائل به مشروعيت ولزوم شد وبه  ۵٧جم برای شورش   **

ه به رژيم سلطنتی نسبت خطاھای رژيم گذشته وفساد ناشی ازکم انگاری مردم وسوء استفاده ھای مالی ک
   .داده شد سبب سقوط رژيم سلطنتی شد

, مردم به انمفھوم برداشت ھای نامتناسب ارتشبد اين است که به اقتضای عمل رژيم سلطنتی اير
عمل  ناحيه وليعھد ن ميشود که اعالم قبول سلطنت ازآومفھوم متعاقب  ؛ن پايان دادندآمشروعيت وتداوم 

   .لغو وبی اعتباری است

مفھوم اين  ؛مد اجتناب ناپذيربودآاين سقوط واين حالت انفجاری که درمملکت پيش  :جم گفت **

نداشتند ودوم اينکه چون  ۵٧ايجاد شورش  اظھارات ايشان اين است که اوال خارجيان ھيچ نقشی در
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 به تداوم سلطنت پايان داده ۵٧دراين صورت ھمان شورش  ،امری قھری وطبيعی وغيرقابل اجتناب بود
   .ن ازسوی وليعھد نيستآاست ومجوزی برای تداوم سلطنت واعالم 

جم سخت مخالف با اقدامات ايرانيان عليه جمھوری اسالمی بود وقبال ھم اين موضوع را درمصاحبه  **

اگرمردم ناراضی ھستند خودشان بايد مثل < :ھائی اظھارکرده بود ودراين مصاحبه ھم مجددا ميگويد
ناحيه اعليحضرت   ايشان اعالم سلطنت را از ،راضی ھستند ما نبايد دخالت کنيم گرا وگذشته به پا خيزند 

واقع اعالم سلطنت اعليحضرت را عملی خودسرانه ودھان کجی  در حرکتی مخالف افکارعمومی دانست و
   .به افکارعمومی مردم ايران شناخت

  !.مصدق و ليث صفار و رھنگآد خواست مثل کاوه رھبرازبين مردم برخواھ :درباب رھبری جم گفت  **

ند سلطنت اعليحضرت وامررھبری که درفرھنگ ايرانی مختص گمفھوم اين اظھاات تيمساردرست بعدازسو
ايران وايرانی منفک ازفرھنگ وھويت ملی خود  ۵٧شخص شاه است به اين معناست که با شورش 

  .دررابطه با رھبری بوده وبايد رھبرخودرا ازميان ملت برگزيند

 نزيه ومدنی افراد خوشنام ووطن< :ھبری را درھمين مصاحبه حل ميکند وميگويدجم مشکل ر **

 را اگرچنين بود ومردم ھرکدام را تائيد کردند منھم او ،پرست ھستند اميد وارم مورد تائيد مردم ھم باشند
 ،يده شدنوقت که انقالب به بيراھه کشآانقالب برخاسته اند  نزيه ومدنی مردمی ھستند که از  تائيد ميکنم
، دارای شجاعت بيان زاديخواهآ، ، باشھامتمدنی بنظرمن يک افسرباشرف .انقالب جداشدند اينھا از

   .که امروز درکمال محروميت وسختی درراه نجات ايران مشغول فعاليت استوقابليت ھای الزم  است 

   .کت يک خادم باشدمردی وطن پرست واليق ميدانم به اعتقاد من او ميتواند برای ممل نزيه را

مدنی درزمانی است که مدنی باھمه جناياتی که  = بياد داشته باشيد که تجليل ھای ارتشبد جم از حاشيه
گاه بوده آ دقيقا ازاعمال او وتيمسار ؛صورت گرفته است ن کردآنسبت به ارتش شاھنشاھی وفرماندھان 

جان برکف  يار و کارگزارن <ميدانسته که مدنی درحدی خدمتگذارشخص خمينی بود که عنوا و ؛است
تيمسارجم ھمه اينھاراميدانست ولی يک چيرديگری راھم ميدانست   >امام را به خود اختصاص داده بود

  پايان حاشيه)(  .وانگلستان با تداوم سلطنت ايران بود آمريکان مخالفت آ و

بود که بھرحال  اولين واکنش ارتشيان خارج ازکشور نسبت به تداوم سلطنت اين مصاحبه ارتشبد جم
 برجسته ترين مقام نظامی ارتش شاھنشاھی درخارج ازکشور بشمارميرفت وازنظرسلسله مراتب ارتشی

   .خررا عالی ترين مقام ارتشی ميزندآمعمول حرف 

است تاثير اين مصاحبه را درعملکرد شاه جوان که تنھا سه ماه است که عليرغم مخالفت  يا دشوارآ
افسران وشخصيت ھای سياسی  جم بجای اينکه از ؟نت کرده است درک کردقدرتھای بزرگ  اعالم سلط

ان قسم خورده شاه  درمقام رھبری بيعت ندعوت برای حمايت ازرھبری معنوی شاه کند درست با دشم
   .ميکند  انسان اگرکوه ھم باشد درمقابل اين عدم انتظارخرد ميشود
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 انتظار اميد دارد که کسانی به اوچشم و ،اردانسان درھرشرائطی وموقعيتی که باشد نيازبه حمايت د
تا اين اميد ھست نيروی مقاومت برتوقف غالب است ولی وقتی اميد نبود وپايگاه ھای اميد موفقيت دارند 

   .امل ازکاری که شروع کرده بازميماندانسان بطورک ،د جم متمرکزشدخالی وبوسيله افکاری مانن

ی گسال ٢١نت بود وازشخص وليعھد ميخواست که درزمان تيمسارجم يک نظامی وفاداربه سلط يا اگرآ
 ،خود تيمسارھم پيشقدم ميشد وپرچم حمايت ازشاه جوان را برپا ميداشت وظائف قانونی خود اقدام کند وه ب
ئی را محکمه صحرا ن ادعانامه وآسلطنت به اينجا ھا ميکشيد که دو تا الف بچه بی سروپا  يا روزگارآ

  ديگران ھم به کاھدان بزنند؟، و ندبرای اعليحضرت راه بيانداز

 يعنی درست درموقعيت اقتدار سال داشت ۶۴اعالم سلطنت اعليحضرت يعنی  ن ھنگام آ ارتشبد جم در
ن عمل آولی ديديم که خالف  ،فکری وصالحيت سازمان دادن ورھبری ارتشيان درتائيد اعليحضرت بود

   .کرد وبه حمايت ازمخالفان سلطنت برخاست

 ثروت ومقام و ،خودش داماد شاه بود ؛جم ذاتا مخالف سلطنت نبود پدرش ازوفاداران به سلطنت بود
ھروقت نامه سرلشگرخزاعی < قول ازبنقل  ،شخصيت را درپناه وفاداری به شاه تحصيل کرده بود

 مشکالت زمان و ن حد مرد نبود که وليعھد را درآ ولی درمد اشک درچشمانش جمع ميشد آشاھنشاه مي
     .بود هايه ريزی نمودنرا پآرشت پعمل کرد که طرح ھنری نطور آ سياست بيگانه ياری دھد  و

  نا تمام  

  

   

  

  

  

  

 


