
  حقوقدان - امير فيض          دغدغه سقوط

  ١   رگب
  

  دغـــــدغه ســــقوط
  

  ) ٢۵۴٨( ١٣٨٨بهمن  ٢٧
  حقوقدان  –اميرفيض 

  
در مصاحبه تلويزيون انديشه با اعليحضرت که در ماه ژانويه سال جاری انجام گرفت يک مسئله اساسی و زيربنائی 

ير موکول بحث آن به اين تحر) اعليحضرت در مصاحبه پارس و انديشه(ورد سئوال قرار گرفت که بعلت تفصيل تحرير م
  .شد
  

آيا شما برای چنين وضعی پيش بينی های الزم  ،فرض کنيد هم امروز خبر رسيد که خامنه ای فوت کرد«سئوال اين بود؛ 
  » را کرده ايد؟

  
  » اين دغدغه همه ماست« : نقطه رسيد که اينبه اعليحضرت پس از ذکر مقدماتی حاصل بيانشان 

  
  :سطحي بودن سئوال

زيرا فوت رئيس کشور يک امر عادی و پيش بينی . بنظر می رسد که سئوال تلويزيون انديشه سطحی مطرح شده است
گونگی اداره خانواده ويا  شده درقانون اساسی کشور است اصوال همه جوامع بشری از خانواده گرفته تا کشور، چ

  . کشور بعد از مرگ رئيس ورهبر بصورت سنت در آمده است
  

  . ه در سنت کهن سلطنت ايران به مجرد درگذشت پادشاه، وليعهد متصدی سلطنت می شودچنانک
  

يعنی درگذشت شاه در »  رد، زنده باد شاه ـُ فرانسوی ها ميگويند، شاه م«: ه فرموده اندساعليحضرت در بياناتی در فران
  . تداوم سلطنت و حکومت تاثيری ندارد

  
گردد نه فقط خامنه ای  ائی محسوب گردد که طرح آن متوجه کل رژيم وحکومتسئوال انديشه وقتی ميتواند سئوال زيربن

اگر هم اکنون خبر رسيد که سران حکومت جمهوری اسالمی «: آنهم مرگش، يعنی سئوال می توانست چنين باشد که
وم های مکرری که اعليحضرت به رژيم ايران وسران تصميم به کناره گيری از تصدی کشور گرفته اند يعنی همان التيمات

  )مصاحبه جنوب فرانسه - »ناچار شويم تا نفر آخر شما را از ميان برداريمما کاری نکنيد که «(آن داده اند 
  
ورم از برکناری کشتار مننظ. دمت به هم ميهنانم برکناری اين رژيم افراطی استباور من اين است که بهترين راه خ«

نقطه نظر های » .وويرانی وبراندازی نيست بايد اين مهلت را به آنان داد که بدون خونريزی صحنه را ترک گويند
  ١٣٧٩سال  –اعليحضرت در گفتگوی با روزنامه داالس مورنينگ استار 

  
م مثل پادشاه جديد اردن هاشمی ويا با کمال ميل دررا باز می کنيم و منهم حاضرم به خيلی از دوستانی که ميشناس«

مراکش زنگ بزنم که خواهش ميکنم چند ويال آماده کنند که بعضی از اين حضرات که راه فرار می خواهند بروند از 
  » )١٣٧٩مصاحبه راديو صدای ايران سال  -  درپاسخ سئوال يک ايرانی(مملکت 

  
و دوم  ه اوال با مخالفت جدی ملت مواجه اندمسئولين جمهوری اسالمی کو فرض متوجه اين مورد است که سران 

درمقابل اين موقعيت استثنائی قرارگرفته اند که هم مصونيت از تعقيب دارند و هم جا و مکان امن آنهم در ويالهای 
ه است که مسئله دغدغ حالت اينتصميم بگيرند که کشور را رها کرده و فرار نمايند تنها در (!) سلطنتی اردن ومراکش 

  . پيش می آيد
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  :توجه دغــــدغه
، وغفلتا با انسان نی وتشويش دررابطه با موضوعی است که انسان انتظار وقوع آنرا نداشته باشدادغدغه ويا نگر

ازباب مثال يک دفعه بدون اطالع سرزده، يک گروه ميهمان به منزل شما وارد می شوند البته که باعث  ؛ی شودمروبرو
سال است جمهوری  ٣٠ولی برای ما خاصه اعليحضرت که  ،وسائل پذيرائی نداريدزيرا دغدغه وتشويش ميگردد 

اسالمی رادعوت به کناره گيری می کنند وحتا امنيت جانی و رفاهی آنان را در ويالهای سلطنتی پادشاهان اردن و 
  . استديگر دغدغه خاطر از کناره گيری آنان از حکومت غيرقابل قبول . مراکش تامين می فرمايند

  
  » اول چاه را بکن بعد منار را بدزد«: ضرب المثلی در فارسی داريم که می گويند

  
مفهوم سئوال انديشه به اينجا می رسد که آيا اعليحضرت برنامه ای برای حفظ مملکت وپرکردن خالء ناشی از سقوط 

  . فرمودندکه اعليحضرت متاسفانه دغدغه خاطر خودشان را ترسيم   جمهوری اسالمی دارند؟ 
  

يک رژيم يا يک حکومت  طکشور را بدنبال خواهد داشت، سقو کامل یانـــفسقوط رژيم يک کشور به هر علتی که باشد 
به همراه دارد،  شی آنراالاز طريق غير عادی اگر باداشتن جايگزين آماده و مسلط کشورداری نباشد نابودی کشور وت

ن مسلح می شوند، گردنکشی ها وراه بندی ها شروع می گردد، کشور غارت می شود، ارتش غارت می شود، ياغيا
زندان ها شکسته می گردد، سيل انتقام وخون جاری می گردد، موزه ها به وسيله کارشناسان مترصد خارجی به يغما می 

شود،  رود، بانکها و وزارت خانه ها غارت می شوند، اسناد سری و هويتی و پرونده های جنايات رژيم بکلی نابود می
رار می کنند، سرمايه ها از کشور فرار فاحتکار پيش می آيد، طبقات پائين به طبقات مرفه حمله می کنند، قوای امنيتی 

  . ی افتندجائی از کشور براه مدر جای می کند، اقليت های مترصد زير چتر بيگانگان بسوی خود مختاری 
  

  : هرالد تريبون در همين ماه ها اخير نوشت
  
. از جمعيت ايران را تشکيل ميدهند% ۴۴بزرگترين خطر وتهديدی که درايران وجود دارد اقوام مختلف است که ... «

خطرطغيان اقليت های قومی همه چيز را دگرگون می سازد واکثريت آنان می خواهند ايران را بصورت يک فدراسيون 
  ١٢٩٠کيهان لندن شماره » .سست بنياد درآورند و مستقل باشند

  
  . دراختصارکالم، سقوط قهر يک رژيم بالئی برسرمردم وکشور مياورد که بهيچوجه قابل پيش بينی نيست

  
  : يکی از بزرگان که نامش را بياد ندارم می گويد

، ضربه »ساقط کردن يک حکومت آنقد مشکل نيست که حفظ کشور و مردم آن درحالت ضربه سقوط دشوار است«
  . يم، يک ضربه بيهوش کننده است، کنترل فردی و اخالقی از بين می رودسقوط رژ

  
فرد يا جمعيت قادر به کنترل آن نيست، مردم به اعتبار وجود دولت خود را مقيد رعايت قانون ونظم می دانستند يعنی 

مردم ايران «اهری م می شود و بقول آقای امير ط  ــُ رهبری جامعه وکشور بوسيله دولت در سقوط قهری دولت، رهبری گ
  . همه بهم ميريزند»  درخالء رهبری نميتوانند زندگی کنند

  
رکند، رهبری دولت است يعنی همان چيزی که مردم به آن عادت  ـُ چيزی که قادر است بسرعت خالء سقوط حکومت را پ

نه های هويتی يک دولت مشروع ومقتدر با هويت تاريخی و پشتوا ، یداشتند و دارند يعنی جای دولت ساقط شده وفرار
جايگزين گردد و اين دولت است که ازمردم خواهد خواست که آرام باشند و اطمينان وقول بدهد که متجاوزين به حقوق 
ملت و مردم اعم از مالی و جانی سخت مجازات بشوند و غرامات مردم پرداخت گردد و مسئوليتی را که اين دولت از 

بگمارد وبدين ترتيب خالء رهبری دولت را بسرعت  انه ها و سازمان هاپيش معين کرده برای تحويل تصدی وزارت خ
  . پرکند و مانع گردد که خالء حکومتی از قيدقانون رها شده و به خودمختاری وسرکشی وخود انگاری ها منتهی شود

  
  :دوراه در اين حالت

   .دراين حالت يعنی با فرار و يا سقوط قهری رژيم دوراه را ميتوان ارائه داد
ساله اعليحضرت است که تمامی گروه های سياسی بدون توجه به اعتقاد سياسی که  ٣٠همان راه ناموفق : راه نخست

  . دارند جمع شوند و برای نوع رژيم وآينده کشور تعيين تکليف کنند
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  : اجازه بفرمائيد مشکالت و عدم اصالت راه مزبور را از کالم اعليحضرت بياوريم

  
موفقيت پيدا نکرد، موانعی پيش آمد  آنطور که بايد و شايد بدالئل مختلف] مقصود هماهنگی نيرو هاست[برنامه  اين«

اصل فکردرآن زمان فکر . بطور کلی همان مشکالتی بود که جامعه ما در زمينه کار سياسی و تشکيالتی گرفتار آن است
رحله اجرا آنطور که انتظار داشت پيش نرفت شايد يک علتش هم ساده نگری من بود که اعتقاد مبدی نبود واگر در

  . مصاحبه اعليحضرت با احرار   » مزيادی به پيشرفت کارها از طريق دمکراتيک داشت
  

د سال کوشش اعليحضرت نشان می ده ٣٠اين راه با آنکه ظاهرش قشنگ است ولی هرراهی قابل رفتن نيست، تجربه 
  . که راه مزبور نه تنها انجام شدنی نيست بلکه در حالت اضطراری اصال يک شوخی است

  
غير ممکن بودن اين راه، نه تنها براعليحضرت روشن که چند بار نااميدی خودشان را اظهار فرموده بلکه خارجيان نيز 

سال بارها  ٢٠رضا پهلوی ظرف «: گزارشی نوشت به عدم موفقيت آن اظهار نظر کرده اند از جمله نيويورک تايمز در
  » را به اتحاد فراخوانده ولی توفيقی نداشته است ايرانيان

  
عدم وجود دولت و حکومت  زبنابراين از نظر منطق وعقل ودستاورد تجربی نميتوان از اين راه نا فرجام، خالء حاصل ا

  . رخواهد شد ـُ تباهی و خونريزی وتجزيه کشور پ ،را پر کرد و غليان حاصل از اين خالء با ظلمات
  

  : راه اصلي كه گم شدن ندارد
  : يکی از فالسفه می گويد

» .هترين راه هم وجود داشته باشد ولی انسان براهی رغبت پيدا می کند که به آن عادت کرده باشدممکن است ب«
  . کوئيلو

  
يک مثال شايد بجا باشد؛ در بيابانی سرگردانيم ميخواهيم خود را به يک آبادی برسانيم يک کوره راهی را می بينيم که 

  . اينکه بدانيم به کجا منتهی می شود به آن راه می رويمجا پاهای انسان هايی درست کرده است، بی اختيار بدون 
  

  مردان رفته، با قلم پا نوشته اند    اين خط جاده ها که به صحرا کشيده اند 
  

راه اصلی که گم شدن ندارد راهی است که قرن ها سابقه اجرائی با موفقيت داشته است، خطوط روشن اين راه، سنت 
داری ترسيم کرده است، اين راه کهن، بعداز انقالب مشروطيت تبديل به حقوقی شد که اجرای آن  ايرانی را درکشور
شاه قرار گرفت و آن انتخاب رئيس دولت و تشکيل دولت است تا با تشکيل دولت موقت از هم اکنون  قانحصارا در حقو

ه ای که می تواند به فاجعه ای هولناک تبديل زمينه تسلط برارگان کشوری ولشگری را با يارگيری فراهم نمايد تا از وقف
  .دگردد جلوگيری گرد

  
قبل از تالشی رژيم اسالمی دولت موقت  ال بی ميلی عرض ميکنم، اگرمبه صراحت ودرک

که سی سال تشکيل آن ديرشده است درموقعيت حقوقی ومشروعيتی منبعث از شاه و 
ر قابل تصوری برای کشورومردم ما قانون اساسی مشروطه قرار نگيرد روزگار شوم و غي

مرگ بر ما که گفتيم مرگ بر جمهوری «: پيش خواهد آمد که جملگی خواهند گفت
  » اسالمی

  
به کجا خواهد کشيد فقط و فقط با تشکيل دولت  شاين معضل بزرگ و دورنمای بس وحشتناک که خدا ميداند دنباله ا 

و تمام آرمان های . می تواند در مسير عادی قرار گيرد موقت، فعال، ميهن پرست و مسئول، منتخب اعليحضرت
موفق به انجام آن » ايرانی«سال است بعنوان يک  ٣٠اعليحضرت حتا همان همبستگی ويگانگی ملی که اعليحضرت 

  . نشده است بطور طبيعی به توفيق می رسد
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چنين اظهار  مجله در پايان مصاحبه  گزارشگر) مردم(درسالهای گذشته اعليحضرت مصاحبه ای داشتند با مجله پی پل 
مشروح در سنگر » رضا پهلوی بعنوان يک پادشاه ميتواند همه مخالفان را زير يک چتر جمع نمايد«:  نظرکرد
٣٣٢+٣٧١  

  
  : اعليحضرت درمصاحبه بار وزنامه داالس مورنينگ استار فرمودند

  
ی فرهنگی در ارتبط با مسائل زقش سياسی است تا فعاليت های مواتوقع و انتظارات ايرانيان از من بيشتر ايفای يک ن«

وپيام های سياسی، بسياری از ايرانان مرا حتا فعال تر از آنچه هستم می خواهند و اين خواست هرروز شدت بيشتری 
   ١٣٧٩سال »  پيدا می کند

  
ه با جمهوری اسالمی بگيريم که نقش سياسی مورد اشاره، اعليحضرت چيست؟ اگر نقش سياسی را در چار چوب مبارز

بايد بگيريم، مبارزه با رژيمی که مدعی مشروعيت است بايد به وسيله کسی رهبری بشود که واجد مشروعيت باشد، 
ه، بايد همان باشد که زيربنای مشروعيت رهبر است، مشروعيت زمينه ای است فرهنگی والهی که هدف وآرمان مبارز

  . ر، حس وفاداری و فدارکاری، اميد و انتظار را بين شاه و مردم پيوند تاريخی داده استمقبوليت، آشنائی مردم، اعتبا
  

شخص اعليحضرت به درستی به سوابق تاريخی و هويتی اين موزائيک کهن ايرانی که بافته شده از ارکان مشروعيت 
  : است آگاهند که ميفرمايند

  
يک آلترناتيو منطقی ومسبوق به سوابق تاريخی وجود دارد، عقيده من اين است که اين نهاد را بايد حفظ کرد مملکت «

مصاحبه با احمد » دون شاهنشاهی دارد اين تجربه ای است که نمی شود ناديده گرفتسال تاريخ م ٢۵٠٠ما بيش از 
  احرار کيهان لندن 

  
که آن  همان است که مشروعيت تداوم سلطنت استساله که اعليحضرت به آن استناد فرموده اند  ٢۵٠٠تجربه تاريخی 

تنها اين مشروعيت است که می تواند . ن کرده استتجربيات تاريخی را همراه وحدت اقوام تاريخی نصيب ايران و ايرانيا
  . است که مشروعيت قالبی جمهوری اسالمی را ناکار سازد بحقو و بايد 

  
  : اعليحضرت در مصاحبه با آقای احمد احرار می فرمايند

  
ی پهلوی بدنيا من به اختيار خودم وليعهد نشده بودم، دست خودم نبود که بعنوان فرزند ذکور پادشاه وبا نام خانوادگ«

همان مصاحبه احمد » آمده ام، سرنوشت چنين خواسته بود و درحقيقت اين وظيفه را سرنوشت به عهده من گذاشته بود
  . احرار

  
چهل سال قبل هنگام تولد يک وظيفه تاريخی بر شانه های من نهاده شد که من نمی توانم «

  ٣٢+٢٣٣درنيويورک تايمز مشروح سنگر  مصاحبه اعليحضرت» آنرا برزمين بگذارم و يا فراموش کنم
  

وظيفه ای را که اعليحضرت به آن اشاره فرموده اند، سرنوشت وحيات ملی ايران به عهده وليعهد گذاشته است، به 
عبارت واضع تر، سرنوشت ايران، بود و نبود ايران، استقالل ووحدت ايران، سربلندی ورفاه ملت، آزادی ودموکراسی 

 مشروطيت به عهده وليعهد بآن در انقال نملت ايران را سنت وفرهنگ ايرانی وسپس حالت مدو ودرمجموع رستگاری
بی  قائل شده است، مشروطيت برای اعليحضرت بی اعتنائی به وظيفه ای که قانون اساسی. وسپس شاه گذاشته است

  . اعتنائی به سرنوشت ايران است
  

بعنوان يک شاگرد مدرسه حقوق عرض ميکنم که اعليحضرت هيچ وظيفله ای، تکرار می کنم، هيچ وظيفه ای جز 
     ١. انتخاب رئيس دولت ندارند

  

                                                 
. و شاگر کوچک استاد حقوق جناب اميرفيض با این نوشته کامال موافقت دارم کمن که تایپ کننده این نوشته بوده ام، به عنوان یک سرباز کوچ -  ١
  ک- ح



  حقوقدان - امير فيض          دغدغه سقوط

  ٥   رگب
  

دينی، وقانونی، مقبوليت هم دارند که ناشی از همان  ،اعليحضرت مشروعيت دارند، آنهم مشروعيت تاريخی، سنتی
ظرفيت رهبری ندارند ونبايد هم داشته باشند چرا که بموجب قانون، دولت مسئول آست چه  مشروعيت تاريخی است ولی

در مواقع بحرانی و اشغال کشور وچه در مواقع عادی وپادشاه همانطور که بواسطه انتخاب رئيس دولت، از مسئوليت 
  . انتخاب رئيس دولت اقدام کنند منزه است از رهبری مادی هم منزه است البته به شرطی که به تلکيف قانونی خود در

  
  : اعليحضرتا

  
  . اعليحضرت سخن بزرگی دارند که در قلوب همه ايرانيان و قلب تاريخ ثبت و ضبط است

  
صراحتا به شما هشدار می دهم که امروز ملت ايران برسردوراهی مرگ و زندگی قرار «

ود را بکنيم، زيرا وموقع آن رسيده است که همه ما خواه نا خواه انتخاب قطعی خدارد
هستی اين ملت وتمام دستاورد . ديگر کشور ما توانائی اين آزمايش کمر شکن را ندارد

های؛ خواه سياسی وخواه اقتصادی، خواه اجتماعی و فرهنگی به آستانه نابودی رسيده 
است، فرصتی برای امروز وفردا کردن نيست، يا بايد راه خودمان را بطور قطع روشن 

بدست ن ننگ را بخود بپذيريم که سند مرگ سه هزار سال موجوديت ملی ايران کنيم يا اي
   ١٣٨۶ارديبهشت  ١۵مستند سنگر   » .امضا شده است ما 

  
راه نجات ايران وملت نسخه دادن نيست مصرف نسخه ای است که تاريخ و فرهنگ وقانون اساسی مشروطيت نوشته 

  . است
  

  امير فيض
  
  
      


