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  حقوقدان -اميرفيض

  برپشت جبهه پرشتتاثيرطرح هنري 

باانتقال  آمريکاازمخالفت  که درتزسلطنت گروگان مشروحا بيان شد، حاکی  پرشتماھيت طرح ھنری 
 وعدم فعاليت وليعھد درجھت تداوم قانون اساسی واستفاده ازسلطنت به روال قانون اساسی به وليعھد 

شده بود ولی اين مانع قانونی  ايجاد !درحقيقت يک مانع قانونی و ؛داخل کشور بود يروھای  سلطنت درن
ھمه مھمتر نميتوانست  از ھای سلطنت طلب داخل کشور وه نه گرو ،تنھا متوجه شخص وليعھد ميشد
  .باشد ساز کار ارتش  خاصه در به شاه وشاھنشاھی اننآوفاداری  درمقابل باورھای کھن ايرانيان و

) که با برنامه ريزی مشخص جمھوری اسالمی را آمريکاکه خارجيان (بويژه  يا ميتوان تصورکردآ
ديگر به ھمين اندازه دخالت کفايت کنند ودست ازحمايت جمھوری  ،ساختد جايگزين نظام قانونی کشور

يت ايران تحميل اسالمی يعنی نھالی که برخالف عھدنامه بين المللی وفرھنگ وقانون اساسی مشروط
ساله شاھنشاھی  ٢۵٠٠ايرانيان کرده و نھال بی ريشه جمھوری اسالمی را درجايگاه درخت تنومند 

  ؟وبروند دنبال کارخودشان اکتفا کرده  ايران قرارداده 

الاقل يک مدتی ازباد ويا ھجوم حيوانات ياکه نھالی را ميکارد به ھمان کاشتن کفايت ميکند و يا کسیآ
   .دحفاظت ميکن

دقيقا ازجمھوری  ؛قدرت ھای خارجی که جمھوری اسالمی غاصب را برملت وکشورما تحميل کردند
اين حمايت ھا بصور مختلفی به مرحله اجرا  و ،اسالمی ھمانند يک کودک تازه متولد شده حمايت کردند

 و نسکیيويا طرح برژ پرشتن مکشوف نشده ولی برخی ھمانند طرح ھنری آگذاشته شد که تمامی 
 ۵٧شورش  کار وکتب منتشره ازسوی شخصيت ھای دست اندر  آمريکاطريق اسناد سفارت  از ھايزر
   .گرفته است تحقيق قرار اختيار در

اکنون به توضيح طرح  ،نسکی بتوضح رفتيوبرژ پرشتھای ھنری  درقسمت تزسلطنت گروگان طرح
  .فاداری به شاه وسوگند سلطنت پرداخته ميشود ترک و

  وفاداري به سوگند سربازي طرح ترك 

 ايمان و قوام يک جامعه خاصه نظامی مبتنی بر ؛زيرا اھميت اين طرح نيازی به گفتگو واثبات ندارد
افسران  و سربازان  و مردم سوگند وفاداری ياد ميکنند به ھمين منظور روسای کشورھا با ،وفاداری است



 حقوقدان -اميرفيض -٣-پشت جبھه سلطنت گروگان                                                ٩از  ٢برگ  ٢٠١۶/١٢/١۴، چھارشنبه=شيدتير 

سوگند  ،و گفته شدمينمايند  شاه وفرماندھان خودوفاداری به  اتيان سوگند ،با کتاب دينی وپرچم کشور
تا قلب انسان فعال است  و ؛د کننده سوگند منقوش ميگردديا  داری با خون انسان درصحيفه قلبِ اوف

ی گفرھنگ ايرانيان به سوگند وپيمان اھميت بسيارزيادی داده شده که با مردان ن سوگند است. درآنگھبان 
   .رگرفته استوشرافت مردی دريک پيمانه قرا

يک فرد نيروھای مسلح  که ورده ميشود تا مالحظه شودآمتن سوگند نامه ارتش شاھنشاھی به اينجا  
 سمانی وشرافت ومردانگی وناموس آکتاب خداوند ودين و به  محکم تاچه حد  اعم ازسرباز يا فرمانده

   .تضمانت داده اس

  (اين فرم اقتباس ازسوگند نامه ارتشبد خاتمی است)

  وگند نامه س

  

  

ن اعتقاد آسمانی خود که به آپيشگاه خداوند به دين وکتاب در منکه لباس مقدس سربازی رادربرنموده ام 
دارم وشرافت ومردانگی وناموس خود سوگند ياد ميکنم که درھمه حال مدافع وپشتيبان استقالل ميھن 

درمقابل  وبوده  ،ن ھستندآ مظھر ريامھرآورژيم مشروطه سلطنتی ايران که شاھنشاه بزرگ ارتشتاران 
اوامر ودستورات فرماندھان  سرحد جانبازی وفداکاری نموده و تا کليه دشمنان چه داخلی وچه خارجی

منصوب شده باشند اطاعت نموده وھيچگاه عملی که  ،که ازطرف بزرگ ارتشتاران را وروسای خود
زادانه آ عالم ميدارم که اين سوگند نامه رانشده واحيثيت وشرافت ارتش وملت ايران باشد مرتکب  مغاير

وفاداری  روی صداقت و را از وظائف خود وصميمانه وبدون ھيچ قيد وشرط وفکرمخفی امضا نموده و
   .اين راه خطيرخدای رابه کمک ميطلبم در و وجديت انجام خواھم داد

  امضا                          سرلشگر      : درجه    خاتمی     امير :شھرت       محمد :اسم 

  خميني واهميت سوگند سربازي 

زيرا يک فرد مذھبی بيشتربه  ؛گاه بوده استآروح هللا خمينی دقيقا وبھترازھرکس ازاھميت اين سوگند 
دستش  دارد کاری از اين سوگند وجود وميدانست که تامذھبی  گاه است تا يک فرد غيرآاھميت سوگند 

مصری   مشھور مصاحبه ای با حسنين ھيکل روزنامه نگار در ۵٧ازشورش قبل يد. اين بود که آبرنمي
ن برای موفقيت شورش اظھاراتی کرده است که باتفاق آدرباب اھميت سوگند مزبور وقدرت ممانعت 

   :ميخوانيم
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ن ھستند آاعضای نيروھای مسلح دربند بايد زنجيرھائی که  ،<نميتوان به جنگ نيروھای مسلح رفت
ارتشيان  وفاداری را در ربازی وعادت به اطاعت را درھم شکست. بايد روح اطاعت ويعنی سوگند س

  )٢۶٠(حسنين ھيکل  صفحه                                                                         .ازبين برد>

ھای مسلح به شاه اين تحرير نميخواھد گفته باشد که خواست روح هللا خمينی مبنی برترک وفاداری نيرو
زيرا زنجيره وفاداری شاه به ارتش چيزی  ؛قرارگرفت آمريکاوسوگند سربازی مورد توجه وزارت خارجه 

 ،ايران مستشاران نظامی داشتند روشن نباشد اساسا ئی ھا که درآمريکاھا بويژه  نبود که برای خارجی
کتابش  ن ھم دراساليو ،اه سجين استفرھنگ ايرانی بافرماندھی واطاعت ووفاداری مردم ايران با پادش

   .به اين پيوند وفاداری وعشق ومحبت قلبی ايرانيان به شاه اشاره کرده است

اھميت وعمق اصالت سوگند وفاداری ارتشيان به شاه  استناد  گاھی ازآبه اظھارات ژنرال ھايزر درمورد 
   .ميشود که ازمدارج استحکام اين تحرير است

اين وفاداری که برای  ،ھبران رده باال عميقا به شخص شاه وفاداربودند<ارتش ايران بخصوص ر
نھا به شاه مانند عشق يک آدرفرھنگ ايرانيھا بسيارمھم است وفاداری  ،ئيھا قابل درک نيستآمريکا

 قای فرھاد منصوريان با ھايزر)آ(مصاحبه                                         >   فرزند به پدرخود است

مـــــا درمقابل اين ھماھنگی زمانی وموضوعی يعی فاصله کمترازدوماه بين درخواست خمينی برای قطع ا
تحت عنوان انتقال وفاداری  باھمين ماموريت به ايران ھويزرسوگند وفاداری ارتش به شاه واعزام ژنرال 

  ھم امری تصادفی بايد گرفت؟ يا اين راآ ،ن چه ميتوان گفتآوانجام تمام وکمال  ارتشيان ازشاه به بختيار

  .شھادت به حقيقت ميدھد نبودن موضوع حسنين ھيکل درکتاب خودش مطلبی دارد که به تصادفی!! 

ھايزر وارد تھران شد ظاھرا انجام اين تقاضای بختياريعنی وارد ساختن  ١٩٧٩< ...... روزسوم ژانويه 
بعبارتی انتقال وفاداری ازشاه به يا  و فرماندھان نظامی ايران به ھمکاری با حکومت بختياربود

   >.بختياربود

  )۴۵(حسنين ھيکل صفحه                                                                                          

شاه ازطريق قطع سوگند  خواست خمينی پاره کردن زنجيره ھای اطاعت وفرمانبرداری از ؛دقت کنيم
مقابل درخواست قطع سوگند وفاداری به شاه خواستار  کامال مشھود است که خمينی در و ،ازی بودبسر

 ؛چرايش دراين است ،يا دولتی که او تعيين ميکند نبوده است انقتال وفاداری  نيروھای مسلح به خودش و
با شھادت  او ميدانسته که وفاداری مال وملک نيست که قابل انتقال باشد يک ارتباط معنوی وقلبی است که

خواسته  آمريکادولت  از ولی بخيتار اين مطلب ساده راھم نميدانست و ؛قلب با خدا نھادينه شده وحضور
چگونه يک مرد سياسی نميداند که اوال  ،منتقل شود بود که وفاداری ارتشيان به شاه به او يعنی بختيار

ی داری خودش را به ھمسرش به ديگرن است که انسان وفاآانتقال وفاداری ديگران ممکن نيست وھمانند 
  ؟انتقال دھد ودوم چنين انتقالی چه ارزش واعتباری دارد

  اجراي طرح مورد نظر خميني
اجرای  تھيه و آمريکابھرحال طرح ترک وفاداری ارتشيان به شاه وسوگند سلطنت ازسوی وزارت خارجه 

مد وبا عوامل نزديک آادی به تھران ئی گذاشته شد که اوبه طريقی غيرعآمريکان برعھده ژنرال ھايزر آ
  .گرديد ومستشاران نظامی جلساتی داشت که به تنظيم صورت جلسه بيطرفی ارتش منجر آمريکابه 
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ھيچ سندی دردست نيست که ھايزردرمالقات ھای خصوصی با سران ارتش چه مطالبی را  - حاشيه 
، ھايزر دريادارحبيب اللھی بوده استنطور که نوشته شده مترجم مورد اعتماد آ درميان گذاشته است و

   .ناحيه ايشان کمکی به روشن شدن اين پيچيدگی وگنگی جريان نشده است (پايان حاشيه) که از

  اعالميه بيطرفي ارتش وترك وفاداري 

درمنازعه ھجوم بادقت درمبتدا وخبر سوگند نامه ارتش کامال درک کردنی است که وقتی فرماندھان ارتش 
معنائی جزعبورازسوگند وورود به خيانت  ند،اعالم بيطرفی ميکنسی ونھادسلطنت  به قانون اسا

ندارد وقتی  ،مده استآسوگند نامه  نچيزھائی که درآھمه  ی ومانسآوزيرپاگذاشتن شرافت وناموس وکتاب 
بصورت بيانيه  را (بطورضمنی) فرماندھان ارتش چنين تصميمی ميگيرند يعنی فسخ سوگند وفاداری خود

 وفاداری ارتشيان بقول خمينی دانه ھای زنجير يا سلسله مراتب سوگند و؛ اعالم ميدارند طرفی ارتشبي
   .نسبت به شاه وقانون اساسی قطع ميشود

ھايزر با ترغيب فرماندھان ارتش وبا ھمکاری ارتشبد قره باغی توانست طرح  سلب وفاداری وعبور 
به  طرفی ارتش  اجرا کند بدون اينکه فرماندھان ارتشازسوگند سربازی ارتشيان را عمال زيرعنوان بي

زيرا ازنظر حقوقی وشرعی برمبنای سوگند سربازی  ،گاه باشندآنھا آن بيانيه وسوگند سربازی آرابطه 
، حالت کرده بودند نميتوانستند  نسبت به شورشيان که صريحا درمتن سوگند نامه قيد شده بود که ياد

(ازطريق شرعی زيرا راه  يعنی الزم بود که اول ازسوگند خود عدول کنند اعالم کنند بيطرفی ارتش را
   .بعد صورت جلسه بيطرفی را امضا کنند نداشت) و قانونی وجود

   رفع اثرازسوگند سربازي درخارج ازكشور

کشور برعھده  پس ازاستقرارجمھوری اسالمی تعقيب طرح سلب وفاداری نيروھای ارتشی خارج از
ه قرارگرفت واو اولين شخصيت نظامی خارج ازکشوربود که موضوع تشکيل ارتش ملی سرتيب معين زاد

سرتيب اسد  –ارتش مطرح کرد  ودرکناراو کسانی مانند سرلشگر کيا  وحذف عنوان شاھنشاھی را از
 طرح سلب وترک وفاداری ارتشيان خارج ازنيما  سندگان مجله او بنام بھبودی وسرھنگ پژمان ونوي

   .شته دارشدند که حتی تاسالھای اخيرھم ادامه دارا عھد کشور

قايان دکتر علی آازشخصيت ھای سياسی که طرح ترک وفاداری ارتشيان رابه شاه بازتاب حمايتی ميدادند 
   ند.بود يارتشاپوربخ امينی و

ملی وترک  ھمان زمان که مسئله ارتش ١٣۶٠اوايل سال  در ربختيا افکار يام ايران ناشرپروزنامه 
   :درخارج ازکشورمطرح بود نوشت گند وفاداری ارتشيانسو

کنند  افسران ارتش ملی اعتقاد راسخ به <افسرانی که سوگند وفاداری ياد کرده اند بايد بختياررا حمايت 
  >.بختياردارند

بدانيد که  تاالبد ميل داريد  ؛ن زمان وقتی بود که برای اولين بار نام ارتش ملی برزبان ھا جاری شدآ
   .ناحه چه کسی برای اولين بارعنوان ارتش شاھنشاھی به ارتش ملی درخارج ازکشورتبديل شداز
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ميرويم به نوشته رساله  ملی وارتش شاھنشاھی که درھمان  ،مھم بنظرتحريربرای پاسخ به اين مطلبِ 
 ند>حق ارتش ملی را چه کسانی کاشتن <تخم ناآبوسيله نگارنده منتشرشد ودرعنوان داخلی  ١٣۶٠سال 

   .رجوع ميکنيم

ھا وافراد  ناحيه گروه ارتش ملی از اولين باری که نام ،شورشيان مذھبیپس ازاشغال ايران ازطرف <
 ھبد روحانی دربقلم سپ ،شنيديم مقاله ای بود ما لنھا شنيده شد ويا الاقآوابستگان فکری  مقابل مالھا و

<ای رزمندگان غيور وباشرف ارتش  جمله باعنوان مقاله  ؛١٣۵٩سال  ٢٣روزنامه پست ايران شماره 
  .غازشده بودآملی> 

ست ايران  که حتی مورد تعجب سردبيرروزنامه پ بود نروز چنان نامانوس وغيرمترقبهآ ارتش ملیجمله 
جلمه ھای  زير در ھائی نسبت به شاھنشاھی ايران نداشت نيز قرارگرفت و که معموال چنين حساسيت

  .ارتش ملی يک خط تاکيد کشيده بود

ديگر  مقاله ديگری درپست ايران نوشت وبار ۶٠ن مقاله ھم اکتفا نکرد ودرتيرماه سال آالبته ايشان به 
  .افسران رابه پييوستن به ارتش ملی دعوت کرد

  ) ۵٠شروح درھمان رساله صفحه (م                                                                             

ارتش ملی گرفته اند يا ارتش  درکنارمقاالت سپھبد روحانی که معلوم نبود که ايشان درجه سپھبدی را از 
ارتش که با ترک سوگند وفاداری  ارتشيان ديگری ھم سخت برای حذف عنوان شاھنشاھی از ،شاھنشاھی

   .ارتش مالزمه داشت  کوشيدند ارتشيان به شاه و

   :نوشت نرتيپ اسد بھبودی درمقاله ای درکيھان لندس

   .فرماندھی شاه برنيروھای مسلح، اصل حاکميت ر ا نقض ميکند 

   .وفاداری سياسی وتعلق خاطرھرايرانی بايد متوجه ملت ومملکت باشد نه شاه 

   .فرماندھی شاه برنيروھای مسلح مربوط به قرون گذشته است 

   .چگونه پيوند عملی برقرارباشدبين نيروھای مسلح وشاه نبايد ھي 

باد ارتش  وسرافرازبرقرارباد حاکميت مردم  –پاينده ايران  –کرد  سرتيب اسد بھبودی زيرمقاله اش امضا
  سرتيپ اسد بھبودی -  ملی

که زيرنظرسرھنگ مجتبائی وگروه ديگری اداره ميشد بنام نيما  سرھنگ عيسی پژمان ھم درمجله اش 
   :نوشت

  >برنيروھای مسلح درقانون اساسی يک تعارف است <فرماندھی شاه

  واكنشهاي ارتشيان خارج ازكشور

 نشان ميدھد که ازجانب مقامداران ارتش شاھنشاھی درخارج از سنگر رشيوآکه  ،حيرت خواھيد کرد
 یھبد امجدی وبسياری ديگر کوچکترين اعتراضوسپ –ريانا بھرام آارتشبد  –کشور ازجمله ارتشبد اويسی 
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وفاداری به ارتش شاھنشاھی بعمل نيامد  و یارتشيان برای ترک سوگند سربازن آسابقه  اليت بیبه فع
کردن سوگند  بی اعتبار دنباله ھمين تحرير به مواضع تيمساران دربرخورد با فعاليت ھمکارانشان در (در

   ).سربازی اشاره مستدل خواھد شد

  يك سوال تحقيقي 

ارتش  ترک وفاداری نيروھای مسلح به شاه و نگی نظاميان درھآن ھمآکه  ؛يا ميتوان تصورکردآ
خودجوش وبه اعتبارتحوالت  شاھنشاھی وسکوت معنادار فرماندھان ارتش درخارج ازکشور يک امر

  فکری وسياسی بوده است؟

رتش ملی وترک سوگند انداختن عنوان ا جای که فعاليتشان منحصرا  ن حضراتآکه  ؛يا ميتوانيم بگوئيمآ
رشيو مبارزه آکجا رفتند وچه شدند؟ وردند آھائی ھم بدست  اين راستا موفقيت در ری ارتش بود ووفادا

انجام ماموريت  ديگر ساکت  نھا فعاليتشان صرفا محدود به ھمان موضع بود وپس ازآنشان ميدھد که 
   .شدند

يا ممکن آ ،عمل کردند يزر يعنی ترک وفاداری ارتشيان به شاهادقيق  درراستای ماموريت ھ نھا کامال وآ
نھا ھم منافات داشت دست آاست خودسرانه به اين اقدام جمعی که با وجدان سربازی وشخصيت فردی 

  ؟سکوت اختيارکنند بزنند وبعد 

  .باورم اين است که ارتباطات است که <کارھا کند که عقل غافل است>  ؛بنده باورنميکنم

کشور  يکسال ارتشيان که اوال درخارج ازاز سرعت يعنی کمترميتواند به اين  یچه جريان چه قدرتی و خرآ
کشور دارند  امنيت الاقل بيانی بھره مندند ودوم مقام وجاه وثروت واحترامی که درخارج از از ھستند و

چنان حتی با کلمه شاھنشاھی غريبه  ،ارتش شاھنشاھی ايران است مرھون ھمان وفاداری به شاھنشاه و
ذره بين ھای خوشبينی ھم  حتی با ھمان تاريخ تا به امروز از، ندزنده ميک م هللا رابس شوند که ياد جن و

   ١. ارتشيان خارج ازکشور ديد را از وفاداری به شاھنشاه ايران اثری از دنميشو

  تاثيرطرح مزبور براعليحضرت

  کشورگذاشت جامع وکاملی درنيروھای خارج از طرح سلب وفاداری ارتشيان به شاه (طرح ھايزر) تاثير

نجا که  آاين تاثير ازطريق مشاوران اعليحضرت بصورت يک اصل منطقی والزم جلوه گرشد تا  و
  :کيھان لندن فرمودند اعليحضرت درمصاحبه با

وھمکاری داشته باشيم سببش اين است که اسيرگذشته ھا ھستند  <اگرامروز نتوانسته ايم باھم گفتگو
   >.را ازميان بردارم اين بند ھای عاطفیومن به سھم خودم کوشش کرده ام که 

                                               
جغرافيايی و استراتزيکی بی بھره بودند و نميتوانستند  ،شوربختانه بسياری از ارتشيان ايران ازسواد تاريخی -١

ھستند که  » ملی« ھنوز ھم اسير واژهرا تشخيص بدھند. بسياری از آنان » شاھنشاھی«و » ملی«فرق بين 
علم کردند  که پيش از ملی شدن نفت بوجود آمده بود و انگليس را رنج ميداد» نھضت ملی«جبھه ملی در مقابل 

کشيده شوند و انگليس نتواند » ناسيوناليسم = ملی گرايی«مبادا مردم به  اقتدا کردند. آنروز انگليس نگران بود
 ک-ح .نفوذ مرموز و موذيانه خود را جاری سازد
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ورده آعبارت اعليحضرت  درست درمفھوم ھمان عبارت خمينی به حسنين ھيکل است بارديگر به اينجا 
   .ن راحت باشدآمقابله  تاميشود 

ن ھستند يعنی آ<نميتوان به جنگ نيروھای مسلح رفت بايد زنجيرھائی که اعضای نيروھای مسلح دربند 
بين  ازبايد روح اطاعت ووفاداری درارتشيان  –زی وعادت به اطاعت رادرھم شکست سوگند سربا

  .برود>

حاليکه می بينيم  به ھيچوجه  در !ايا ميتوان گفت که اين تقارن وھماھنگی عجيب امری تصادفی بوده
اينکه کمک به اجرای طرح بی  طرح چنان موضوعی ازجانب اعليحضرت الزم وضروری نبوده مگر

   .کردن سوگند وفاداری ارتشيان به شاه باشد اعتبار

ن وفاداری و سوگند پاره کردن پيما تاثير طرح ھايزر در قرائن ماھنگی موضوعی وکالمی يکی ازاين ھ
اعليحضرت ھم سرايت  فکر کشوراست که حتی بسادگی درروح و سربازی درنيروھای ارتشی خارج از

  ؟ھم تصادفی است يا  اينآ ،کرده است  است

درھمان روزنامه کيھان  آمريکاريوش ھمايون مشاورارشد اعليحضرت وعامل شناخته شده سياست دا
   :لندن نوشت

انجام اين  گذشته انديشان جدا کرد پادشاه در از را ھمين بود که خود پيکار <بزرگترين سھم پادشاه در
  .رسالت موفق بوده است>

  .يرقطع بندھای عاطفی نسبت به گذشته قرارداد>بوده است که پادشاه را درمس وا< :بعد ھا ھم نوشت

يا ممکن است که ھمه اينھا تصادفی باشد وقطع بند ھای عاطفی بين ملت وارتشيان با آ ،خوانند ه محترم
 يا يک جريان کلی که ھمان خواست خمينی و اعليحضرت باشد وشخص   نتيجه مشاوره وتصميمشاه 
تحقق يافته وداريوش ھمايون وديگران عمله  ،بوده مريکاآوزارت خارجه  ن بوسيله ھايزر وآ یاجرا
  .ن طرح بوده اندآاجرائی  ھای

  ورد طرح مزبور Ĥبزرگترين دست

با  ورد طرح مزبور، ايجاد پيوند وفاداری واطاعت بين افراد نيروھای مسلح کشورآبزرگترين دست
  زيرا: ؛که تابه امروز ادامه داردشورشيان وشخص خمينی بود 

نھا بوده آی ھمکاری افراد نيروھای مسلح با قوای شورشيان ھمان سوگند وفاداری مانع اصل 
   .است

 <ما به پاسداری و :شد  گفت بيدادگاه اسالمی که منجربه اعدام او ھمين مطلب را سپھبد رحيمی در
   .بايد به سوگند مان وفادارباشيم> وفاداری به شاه سوگند خورده ايم و

 ن قرارآت وتربيت شده اند که تحت نظم سازمانی ارتش وفرماندھان افراد نيروھای مسلح عاد 
سوی ارتشييان  ن ارتش ملی ازآبجای  وقتی ارتش شاھنشاھی بظاھر شکست خورده بود و ،گيرند

نجا آ از مده بود  وآنھا بودند بوجود آکشور که اميد ارتشيان داخل کشور والگوی عمل  خارج از
نان آتبادر ذھنی  يرانيان وخاصه ارتشيان بيگانه شناخته ميشد وکه نام ارتش ملی بکلی برای ا
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الجرم ارتشيان داخل کشور  ،متوجه ارتش فرقه دمکرات ميگرديد که عنوان ارتش ملی را داشت
 خارج ازکشور يا اقتدا به فرماندھان ارتش ملی درآکه  .که گرفتند درحالت سرگردانی قرارميگيرند

 ويکدفعه ارتش شاھنشاھی رابه ارتش ملی تبديل کردند  چرا يستند وکنند که اصال نميدانند که ک
که ھرچه بود اسالمی معرفی  يعنی خمينی ، يا اقتدا به رھبراسالمی ارتش و ارتش ملی چيست

   .بنمايند ،وردآابھامی برای ارتشيان بوجود نمي وشده بود 

   :ل باالست او نوشته استتجزيه تحلي هيزر درکتابش مطلبی را نوشته که درست دربردارنداھ

ن عادت کرده بود. ھنگامی که اين رھبری را آو فقط اجرای  باال کسب فرمان از با ی<ارتش ايران ساليان
  .>سيب ديدآبال تکليف وسخت نداشت 

قايان وبقيه کسانی که درجھت ترک آھمين  ۵٧مجريان بالتکليفی وسرگرانی ارتشيان کشوربعد ازشورش 
  .بودند ،رتش فعاليت ميکردندوفاداری به شاه وا

 نيروھای ارتشی داخل وخارج ازکشور مدت بسيارکمی درسرگردانی وبال تکليفی بسربردند و 
ترک وفاداری ارتشيان به شاه وارتش  در آمريکايکسال  طرح وزارت خارجه  از بفاصله کمتر

ری کامال به عامليت گروھی ازافسران ارتش وسکوت گروه ديگ يزر واشاھنشاھی بفرماندھی  ھ
يب زمبنه ھای وفاداری به ارتش شاھنشاھی درداخل کشور واحتمال اقدامات ترت بدين مد وآاجرا در

 که بزرگترين نگرانی توام با وحشت جمھوری اسالمی بود نجات بخش ارتشيان خارج ازکشور
  .قرارگرفت آمريکاقنداق حفاظت وزارت خارجه  بکلی خشک شد وجمھوری اسالمی در

   :را نوشتآدرروزنامه    ۶٠ل ين باردرساعين زاده  يعنی ھمان کسی که برای اولسرتيب م 

   ،<شرائط بين المللی سلطنت اعليحضرت رضا پھلوی را درحال حاضرمصلحت نميداند>

که ارتش ملی فقط  اين درحالی بود حيات داشت عمال فرماندھی عنوانی ارتش ملی را متولی شده بود و تا
ھم پاشيدگی سوگند وفاداری  از مقابل نيروھای ارتش شاھنشای برای ايجاد تشتت و عنوانی بود که در

   ٢. به شاه وارتش  تدارک شده بود

 بعنوان  ناشر روزنامه خودش را متصدی شد و را سرھنگ پژمان ھمان بساط او هبعداز سرتيب معين زاد
 ارو دسته ھايزر درخارج ازد ولی فعاليت ھای معين زاده و ،معرفی کردافکار نيروھای مسلح ايران 

   .نھا ميريختآب به اسياب آمان تنھا ژسرھنگ پرا کرده بود و کشور کار خود

نجا که خمينی به حسنين ھيکل گفته بود بايد زنجيرھای وفاداری واطاعت نيروھای آکالمی روشن  در
وملت را قطع  شاه ین زنجيره ھای کھن اقرانی وتاريخآ ندمسلح را قطع کرد اين حضرات که نامبرده  شد

   .کردند

 درعين اينکه  ھمينجا اين قياس درمقابل ماست که  گروھی ازنظاميان خارج ازکشور که 
زيگران ارتش بھرحال با بارا وفاداربه شاه وارتش شاھنشاھی وسوگند سربازی ميدانستد و خود

تش شاھنشای نيروھای ار یيا سخنگوي و افکار يا روزنامه ای بعنوان ناشرآ ،پيمانه نبودند ملی ھم
                                               

اده به بخشی از اوپوزيسيون که به اعليحضرت رضا شاه دوم سرتيپ معين زامروز ھوشنگ معين زاده منسوب  -٢
 ک-حمله ميکنند سفارش ميکند، از اين کار خودداری کنند. ح
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نھا نه تنھا روزنامه ای آ -خير ،ناظراست رشيو سنگرآنجا که آتا  البته ،درخارج ازکشور داشتند
  .ند بلکه درمقابل ھمان چند عمله ارتش ملی ھم خود نما نبودندتنداش

 توجھی اسناد مبارزه نشان ميدھد که افسران وفاداربه سوگند سربازی درنھايت عزلت وبی  ،عکسبر
ارتش محو شده  بی وفائی به شاه وای نامشان درغوغ ھم افتاده اندبی اعتنائی اعليحضرت  دام  درحتی 
   .است

جوش وطبيعی ميدانند ويا  يا خواننده محترم اين تحرير جريان معروضه رايک امرخودآ 
وطرح ترک وفاداری  پرشتنيت سوء درطرح ھنری  گاھی افسران ارتش ازآ ارتباطات و ناشی از

مصداق   به اجرا گذشتند و را يزرانھا بسرعت به نيابت طرح ھآکه  ؟ارتش و ارتشيان به شاه
  .>وردندآ بجای کاله سر<

  اصالحات

  قسمت سوم اصالحات زيربجاست  درتحرير

تکليف و......بودند  انتظار سال در ١١مردمی که سال درعبارت < ١١رقم  درقسمت دوم  تحرير، -١
   .سال است ۶ن آنادرست وصحيح 

ن آتاثيراظھارات احمد قريشی  نادرست وصحيح سرفصل  داخلی < رير،درقسمت دوم تح -٢
          .> استت قريشیواظھارا پرشتتاثيرطرح ھنری <

ن اشاره شدبه تحرير وارد آکه درتحرير اول ودوم به  پرشتتوضيح الزمی درمورد طرح ھنری  -٣
  پوزش  با عرض  .نشده که درابتدای تحريرقسمت چھارم ادای تکليف خواھد شد

   

  

   

  

  

                                                        

  

 


