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  يك چند ميان خلق  كرديم درنگ       زايشان به وفا نه بوي ديديم نه رنگ
  »ويولم«

  حقوقدان -اميرفيض

بان زادروز شاھنشاه آچھارم  ؛ماه ھرسال روزھای خسجته وپرشکوھی درتاريخ ايران ماست بانآھه د
   .بان زادروز اعليحضرت رضاشاه دوم استآريامھرونھم آ

ايرانيان خارج ازکشورمراسم باشکوھی راترتيب ميدادند مقاالت متعددی  ،ذشته دراين روزدرسالھای گ
ن روال جاری است يا خير ولی آنميدانم اکنون ھم  ؛دتارزيابی خدمات شاھنشاه ايران منتشرميساخ در

 گلباران درقای قلی پور ھمچنان مانند سالھای قبل مراسم آشدم که ايرانيارگرامی  ھمين ديروز خبردار
حساسات ا که اين شعله فروزان از، موفق ومويد باشند، را انجام ميدھند مصر رامگاه شاھنشاه درآ

  .را نگذاشتند خاموش شود شاھدوستی

مده است ياخبر آدراين تحرير به موضوعی اشاره خواھد شد که يادم نيست تاکنون  درتحريرات به ميان 
   .ن موضوع وفا به سلطنت وشاه استآ و

مسئول شناختن مسئوالن < موضوع ديگرکه شايد جايش ھم دراين تحرير نباشد ولی بی ارتباط ھم نيست
بيگانه وبا استفاده ازعبارت  نھا متھم شده اند به گناه وھمراھی باآک است که لکارداران رده باالی مم و

  .نان يکطرفه شکل گرفته استآبرقرار پرونده اتھامی  فرار

  درما وفا نبود ونيست 

 وفاداری در دراين تحرير به ابعاد اين حقيقت ناخوشايند نزديک ميشويم که درکمال تاسف  پديده وفا  و
 ريتاث ھم از را واين ضعف چنان عمومی وريشه داراست که شاه کشور؛ ما ايرانيان بشدت ضعيف است

   .نداشته است باز

امنبت  و وتامين نياز توقع عدل پروری ورفع ستم اطاعت وت و، احساس محبنسبت به پاشاه ،ما ايرانيان
ما  وفاداری  پديده وفا و ،پادشاه ودوست داشتنرا داريم  ولی درمقابل اين توقعات وسيع و نامحدود 

    .بسيارضعيف وناچيز استنسبت به شاه 

دمی بافته وتنيده شده است فقط منتظراست موردی پيدا شود آوجود طبيعت در ،ريشه محبت ومھرورزی
 اد است وقازطريق اعت يد ومسيرشآای پيمان وعھد بوجود مينرا بنمايش بگذارد ولی وفا درزمينه ھآکه 

   .با مسير محبت ودوستی بکل تفاوت دارد



 حقوقدان -اميرفيض -بی وفا بوديم و ھستيم                                                         ٧از  ٢برگ  ٢٠١۶/١٠/٢۶، چھارشنبه=بھرامشيد

 ده وفا ونان کنيبيت زيرب ؛مان اعتقادی وقلبی استجوامع سياسی ومذھبی، وفاداری ناشی ازيک پي در
   .ن با اعتقاد استآرابطه 

  يا با مراد برسرگردون نهيم پاي        يا مرد واربرسرپيمان نهيم سر

   :يکی ازفالسفه گفته است

ان مورد تعھد گاخالقی درگرو نظر شخصيت انسانی از آن وفاداری يک پديده روانی واعتقادی است که در
   .انسان غيرمتعھد درخت بی ريشه است که پايبند وفا نيست ؛گذاشته ميشود

اين  <انسان ازروی عشق ومحبت ممکن است اطاعت افراد ديگری را بکند و :ويکتورھوگو ميگويد
وفاداری توام  ؛دم منطقی ومنظم درست نميکندآن نوع است که ممکن است قھرمان بسازد ولی آ ،اطاعت

  >.وردآومنطقی بوجود ميدم منظم آبا عھد وپيمان است که 

  پديده وفا داري درجامعه ايراني

وحتی شاه مملکت بسيارضعيف  ديگر عرض شد که متاسفانه پديده وفاداری ايرانيان نسبت به ايرانيان
وند يپ است خوندآن که آبه دين ومذھب ونماينده ه قطب وفاداری مردم، اکنون اضافه ميشود ک ؛است

 .ايرانيان شاه را دوست دارند حتی معتقدند که فرامين شاه بدون چون وچرا بايد اجرا شود .است خورده 
 ؛است دنيا بيسابقه شاه در د اطاعت مردم ايران ازباب نوشته ھای مفصلی دارد وميگويشاردن دراين 
 ؛ت نميکنندکه فرامين شاه اگرخالف مذھب ومتوليان مذھب باشد مردم اطاع کرده  مواردی ياد ولی ھمو از

بدست پدرش بدھد مردم بی چون وچرا اطاعت ميکنند ولی ھمان مردم  قتل فرزندی را شاه دستور اگر
نمونه  سال فرمانده قشون بود ٢٠که صدراعظم  شيخ عليخان  شاردن از .نميپذيرندخالف شرع را  دستور

   .نپذيرفت را دستورشاه که خالف شرع بود ای ميدھد  که

کامال دست نخورده  ۵٧ان ممکن است اکنون کمی تغييرکرده باشد ولی درسال شورش اين روحيه ايراني
را دوست ميداشتند وبه  عين اينکه شاه نھم درآبودند  ن وفادارآارتشيان به مذھب ومتصديان  بود و

 ارزش ھای مالی ومقامی بناشده   که ريشه اش بر ن سوگندآکرده بودند ولی  وفاداری  شاه سوگند ياد
  .نسل به نسل جابجاشده است اش ازکه ريشه  ن وفاداری به مذھب کجاآ کجا و

مرگ  دھندگان شعار کنارشعار (تيمسارمافی برايم تعريف کرد که درجريان تظاھرات ضد شاه تيمساری در
<ولش کن امسال سال درجه من بود درجه بمن  :گفت ؟برشاه ميداد به او تلفن کردم وگفتم تيمسارشماچرا

يعنی تاوقتی وفاداری مولد مال وثروت  مالی وفا> اين را نميشود گفت وفاداری ولی ميتوان گفت نداد
   .وترقی است وجود دارد)

ھب ميکردند نتيجه ھمان وفاداری به مذسربازخانه ھافرار مده است سربازان ازآاينکه دراسناد شورش 
داشت اين  رھبران حزب توده قرار اگربجای خمينی مثال يکی از .ن بوده استآنھايت به متوليان  در و

  .فرارھا روی ميداد ھرگز
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  اما امروز 

 ؛نھم با احتياطآاين روزھا بويژه درخارج ازکشور ممکن است وفاداری به مذھب قدری فروکش کرده باشد 
مبارزه براي رهائي مشكل بزرگ . ولی وفاداری به شاه وحتی شاھنشاه ايران بکلی ازبين رفته است

کمال  اين تحرير در  .ايران همين فقدان احساس وفاداري نسبت به شاهنشاه وتداوم سلطنت است
ايرانيان داخل وخارج ازکشور درکنارترک وفاداری که تاسف ناچاراست اضافه کند 

ه ن يک حالت وفاداری عمومی به بيگانگان ھم پيدا کردآسلطنت وتداوم  به شاه و
   .ننگ برننگ است و قوز باال قوز ديگر اند که اين

بت پرستی، دين داری،  ؛توضيح اينکه انسان ذاتا اتکائی است يعنی ميخواھد به يک چيزی وفادارباشد
گاوپرستی وانواع اين پرستش ھا ناشی ازھمان احساس اتکائی بودن است. ايرانيان خارج ازکشور که 

رنگ خودشان رانسبت به شاھنشاه ازدست دادند به وفاداری کشورھای خارجی ھمان  وفاداری کم اغلب
   .ن خواھيم پرداختآمدند  که درھمين تحرير به مورد آدر آمريکابيشتر  و

   :شکسپيرسخن بزرگی درباب وفاداری که مصداق وضع ماست دارد که گفته است

ارباب او  که بر کند، درحقيقت فاتحی رااگرکسی بتواند وفاداری خودرانسبت به ارباب مغلوب خود حفظ «
  ».وردآميسازد ومقامی برجسته درتاريخ برای خود بدست مي غلبه کرده است مقھور

ما ايرانيان خارج بکلی فاقد صفت مردانه وفاداری به شاھنشاه مغلوب خودمان شديم واين چيزی بود که 

شاه درچنين  وردھایآن ھمه دستآنداشتند که ايرانيان با  ن باورآحتی بازرگان وشخص خمينی ھم به 

  .بخورند وباھم رقابت ھم بکنند نامردی وبی صفتی غلت

   وجه مشترك حقوقي وفاداري

وفاداري به تداوم  خرين لحظه حيات درحفظ مقام سلطنت تعبيري جزآمقاومت شاهنشاه ايران تا 
اين است كه ماهيت حقوقي وفاداري  ؛است سلطت ندارد. نكته اي كه دراين بحث قائم به توجه

هردو  اشاهنشاه به تداوم سلطنت با تعهد امراي ارتش ودولت ومسئولين كشور تفاوتي ندارد زير
   .ازمنشا قانون اساسي وسوگند است

  مقاومت شاهنشاه دروفاداري به تداوم سلطنت

گرفته  حريرات مورد استناد قراردراين قسمت ازتحرير با سندی روبروميشويم که تصورنميکم تاکنون درت
   .تقصيرقابل پذيرش است ن اشاره شده باشد عذرآاگرھم به  و باشد 
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نراياد کرده بود ودرمقام سلطنت حضورداشت آتنھا کسی که سوگند سلطنت وحراست ازسلطنت وتداوم 
 مينمود  ديگرقطع ميکرد يعنی اعالم استعفا اين تداوم را من ،اگرشخص شاه .شخص شاھنشاه ايران بود

اقتدای به وليعھد برای حفظ تداوم سلطنت اعتبارحقوقی نداشت و موضوع تداوم سلطنت خيلی راحت 
   .گردونه تداوم قانون اساسی خارج ميشد از متوقف و

ھنگاميکه شاھنشاه درپاناما تحت درمان پزشکی 
 آمريکا بودند موضوع انجام عمل جراحی در

س ونس يشنھاد کرد که وولی ساير ؛مطرح شد
سلطنت استعفا  بايد از آمريکابرای اعزام شاه به 
اينصورت موضوع گروگانھا  بدھند زيرا درغير
   .جدی خواھد شد

خوانندگان محترم اين تحرير توجه داشته باشند 
که مفھوم حقوقی استعفای شاه ازسلطنت اين 
نبود که وليعھد ويا نايب السلطنه امرسلطنت را 

ند زيرا که طرح ھنری برشت که متصدی بشو
قابل قبول وزارت  دوليعھه انتقال سلطنت را ب

نميدانست درمکزيک به شاھنشاه  آمريکاخارجه 
اين استعفای شاه پايان  ابالغ شده بود بنابر

  .سلطنت ايران محسوب ميشد

که ھمه چيزتحت الشعاع  ن روزھای سختآ در
ن روزھا آھنشاه قرارداشت وتجسم سالمتی شا

رافل  و اتلربقايان آ ؛سان نيستآدان چن
ازطرف وزارت  آمريکادوشخصيت سياسی 

شاھنشاه بودند تقاضای  مدير دفتر و که درحقيقت مشاور رمائوآ نھا ازآ ؛راھی پاناما شدند آمريکاخارجه 
   .بود نھا پيام خصوصی کارترآه با شاھنشاه را دادند وبھانه نمالقات محرما

ترک  را ن شاھنشاه پاناماآ ھا باشاھنشاه ايران بود وبعد از ئیآمريکاخرين مالقات آدراين مالقات که 
  .گيری نماينده ازسلطنت کنارباتلر ازشاھنشاه ميخواھد که کردند 

کشورم و اين شرائط فقط به  در <احساس ميکنم که مرگم نزديک است و :دنشاھنشاه به باتلرميگوي
 :برای استعفای شاه ميکند وخطاب به شاه  ميگويد اصرار باتلراين حال  خانواده ام فکرميکنم> با

استعفای سلطنت امتناع  <مگرشما بارھا نگفتيد که برای ملتم جان خودتان را ھم فدا ميکنيد پس چرا از
  خرين روزھای شاه)آ(وييام شوکراس              >.                                                      داريد

اين مسئله ديگربرايش اھميت ندارد چون درشرف مرگ است وپسرش ميتواند تاج « ند:شاھنشاه گفت
  )۵٠۴(ھمان ماخذ صفحه                                                                    »دخت را حفظ کنتو
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د به ماھيت سند باال يعنی نتحقيق ميکن ۵٧شورش  ھا در ئیآمريکا= کسانی که درراستای دخالت  حاشيه
 و شکارآھای ه زربا درتحميل استعفای شاھنشاه توجه کنند که يکی از آمريکاکوشش وزارت خارجه 

 شاھنشاه ايران برای موفقيت شورشيان بوده است  تصوربه  آمريکامستحکم دخالت علنی وتحميلی 
  (پايان حاشيه) .ميکنم که حد اين دخالت درطول تاريخ سياسی کشورھا نادرباشد

  بجا  پرسشي

که به رژيم سلطنتی ايران پايان داده  ۵٨ممکن است اين سوال مطرح شود که با وجود ھمه پرسی سال 
اساسا طرح ھنری برشت که  ئيھا بوده که شاھنشاه استعفا بدھند وياآمريکاشد ديگر چه اصراری برای 

به شاھنشاه  اعالم کرده بود را به وليعھدسی نتقال سلطنت طبق روال قانون اسابا ا را آمريکامخالفت 
  ؟؟ابالغ کنند

نها آمفصل  به داليل عديده اي كه  85ها ميدانستند كه رفراندم سال  ئيآمريكاپاسخ اين است كه 
د واساسا سلطنت قابل ارجاع به قطع كن ، نميتواند  تداوم سلطنت رامده استآ گذشده تحريرات در

لذا با توسل به استعفای شاھنشاه وممانعت ازانتقال سلطنت به وليعھد عمال تدوام   ؛همه پرسي نيست
کام بوسيله ت ميليون دا ۶٠ھا سعی کردند با رفراندم  ئیآمريکا. ھرچند بعدھا سلطنت مقطوع ميگرديد

را جبران کنند ولی ديديم که  ۵٨اعليحضرت کمبود ھای رفراندم سال ی ھمراھومشارکت وعواملشان 
 رابطه با قانون اساسی و ئيھا خوب ميدانند که جمھوری اسالمی فاقد مشروعيت درآمريکا .موفق نشدند

تداوم سلطنت محفوظ نماند   تابھمين دليل است که به انواع حيل متوسلند  وسنت ايرانی است و گفرھن
ت سياسی عليه اعليحضرت درنقش يک شھروند عادی فعاليت سياسی حقوق بشری انجام دھند نه فعالي و

   .جمھوری اسالمی

   :ئی ھا درجلوگيری ازتداوم سلطنت را ميتوان ازاين سند يافتآمريکاجديت وحساسيت 

   :ھنگاميه باتلر استعفای شاھنشاه را مطرح ميکند علياحضرت که حضورداشته اند ميفرمايند

قوقش سربلند خواھد <اگرمنطورتان واکنش دولت ايران است به استعفای شوھرم. پسرم برای ادعای ح
اعضای  از پسردوم ھم نکند يکی ديگر اگر و پسردوم من خواھد کردکرد. اگرپسر ارشدم چنين کاری نکند 

  )۵٠۵(ھمان کتاب صفحه            .خانوده ما خواھد کرد بنابراين ھيچ چيز تغيير نخواھد کرد

سلطنت  اينها براي جلوگيري ازتداومديديد كه پسر اول را نگذاشتند وپسردوم راهم ازبين بردند همه 
  .ايران بوده وهست

  اكنون نمونه هائي ازبي وفائي 

شاھنشاه  ن به دشمنی باآاشخاصی که درقطع وفاداری وحتی تبديل  تا اين تحرير دراين مسيرقرارندارد
اشخاص بلند  ھانآ ولی درکنار وفالن سرباالايران پيشقدم شده اند را معرفی کند که واقعا افتضاحی است 
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کلمه ای درباره  ن کشور دريغ ازآورعايت سياست  آمريکانزديکی با  باالئی ھم ديده ميشوند که به اعتبار
رفع محظورات فعاليت سياسی  اعليحضرت  ن کشور درآ وخواستاری از ۵٧درشورش  آمريکانقش 

  که درگذشت. بودموزگارآجمشيد قای آنھا ھمين آبرزبان نياوردند نمونه برجسته  رضاشاه دوم 

که بيش ازھرکس تکاليفی ناظربرفرمان داشتن نخست وزيری وفعاليت ھای مشترک باشاھنشاه درمورد 
ايشان تازنده بود طوری رفتارکرد که گويا اصال  ،شت ويک مھره سنگين بين المللی محسوب ميشدنفت دا

د كه تعهدات اخالقي نسبت به وفاداري امثال او تكليف داشتن درصورتي كه  ايشان واست  ايرانی نبوده 
بسياری شخصيت ھای  .را الاقل نسبت به تداوم سلطنت حتي بصورت لفظي حفظ كنند وسوگند خود

ديگران بودند که ميتوانستند  انصاری وھوشنگ و موزگارآقای آھمين مانند  آمريکاايرانی نزديک ومقرب 
 باشند ولی  موثر برای اعليحضرت رضاشاه دوم ايجاد کرده است بسيار آمريکارفع محظوراتی که  در

وصيت سياسی  ومنافع مالی مجالی به اين افراد نميداد که به تداوم سلطنت و آمريکابا  دافران آ روابط 
ھمين  .ودارند ندتوحشت داش آمريکازيرا ازتکدرخاطر ،شاھنشاه کوچکترين توجھی داشته باشند

 آمريکادخالت  چيزھای اساسی از بوده وبسيار تيمساردريادارحبيب اللھی که ازدوستان نزديک ھايزر
 .نکرد وادعا شده که موکول به بعد ازحياتش کرده حيات داشت لب باز تا ستنعليه شاه ايران ميدا

بايد زنده  شاھد  .، ميشود رفتن يکطرفه به قاضیمحسوب نميشودھادت بدون جرح که شھادت خرشآ

مربوط به يک  وسرعقل باشد که بتوان نسبت به شھادتی که داده توضيح بدھد. اصال يعنی چه شھادتِ 

به بعد ازحيات کسی موکول شود تنھا وصيت است که بعدازفوت خوانده ميشود  ،نھم مملکتیآمورد عام 

زمان حيات  تاريخ را در شاھنشاه کتاب پاسخ به  .ن حاضربوده استآ نه بيان وقايعی که شاھد خود در
ديديد  ت  منتشرشود که متاسفانه چه عرض کنم شد.نوشتتد وصيت سياسی شان قرارشد بعد ازدرگذش

 او شھادت اگر اين را ميگويند جرح در ؛ت او نوشته شدبنقد درمحکوم درمورد اظھارات قره باغی چقدر
مردم ميگفتند مرده  کتابش را موکول به بعدازمرگش ميساخت غيراين بود که اکنون شده است  ھم انتشار

ھم ازباب ترديد درحقيقت  ھیب الل. مشکل نيست که ھمين بھانه تيمسارحبيورفته ولش کنيد خدا بيامرزدش
   .يدآبحساب  اظھارات او

  نمونه ديگرطرح هنري برشت

   استدعاي دقت دراين قسمت

 دائربه عدم قبول انتقال سلطنت به وليعھد و آمريکاقبل ازاينکه طرح ھنری برشت وزارت خارجه 
 ممنوعيت خانواده سلطنتی ازفعاليت سياسی عليه جمھوری اسالمی درتحريرات منتشرشود ابتدا بطور

 ديماه ١۵ھای حفاظت ازجمھوری اسالمی  سنگر طرح ازجمله (مشروح ومستند درسنگرھا پياده شد 
 قای شھرام ھمايون وروزنامه ھای صبح ايران وآوھمزمان وقبل ازانتشاردرسنگربرای ) ١٣٧٩سال 
ن طرح که آولی کوچکترين توجھی به  ،ارسال شد ن برای ايرانيانآز با درخواست انعکاس امرو عصر

حريرات، پس ازاغازت  .حتی درحقوق سياسی خانواده پھلوی را نشان ميداد نکردند آمريکاکامال دخالت 
زمان  ھر در وسيعی پخش شد و يافت که درمحدوده بسيار تحريرات مفصلی به اعتبارھمان طرح انتشار

ھمان طرح وزارت خارجه  که اقتضا داشته وموضوع کم کاری ويا بی توجھی اعليحضرت مطرح بوده باز
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اخيرمحكمه صحرائي درجريان منتشرشده است و ،ھمراه توضيحات متناسب با مسائل ادعا شده آمريکا
براي مدعيان محكمه صحرائي ازجمله شهرام همايون  )گروگان سلطنت(باز تحرير  ،اعليحضرت

 ارسال شد دريغ خري بنابردرخواست خودش)آ(براي اين عرب مصطفي  فراستي و احمد واقايان
بگويم كه اصال ميتوانم . نآعليه سلطنت وتداوم  آمريكايك اشاره كوتاه به طرح وزارت خارجه  از

فقط   ،بنده نديدم اي و درهيچ برنامه ويا روزنامه  ويا نوشته اي اشاره به طرح مزبور ديده نميشود
   1. نهم ازطريق جاويد ايرانآيك صداست 

جريان  آمريکااين ننگ بزرگ وسعی درپنھان کاری سياستی که عليه تداوم سلطنت ازسوی وزارت خارجه 
وفاداری  ساله سلطنت ايران را ھدف گرفته است چه علتی ميتواند داشته باشد جز ٢۵٠٠يافته وبنياد 

   .آمريکابه  شی ازمبارزه خارج ازکشورالاقل بخ

  

  

  

   

  

 

                                               
در قانون اساسی را درک نميکنند. عدم توجه » تداوم سلطنت«شوربختانه ھيچ يک از ايرانيان يا اغلب متمايل به اکثريت مفھوم  - ١

اين نا آگاھی و يا تظاھر به عدم حضور رسوب و  و به بيراھه ميکشاندبه موضوع آنان را از ھرگونه اظھار نظری به بيرون پرت 
 ک-طرفداران تداوم سلطنت و قانون اساسی را با فحاشی و رکيک گويی پاسخ ميدھند. حدر ذھنشان را به » تداوم سلطنت«قانونی 


