ضميمه تز سلطنت گروگان -اميرفيض حقوقدان

 ١٣/٠۶/٢٠١١برگ ١

ضمیمه تز سلطت گروگان
اميرفيض حقوقدان،
ايران يار گرامی آقای اميرابراھيمی دررابطه باتز سلطنت گروگان مطالبی رابعنوان سوال مطرح کرده اند که درسايت
جاويد ايران  ١قابل مالحظه است .سواالت ايشان نشان داد که تزگروگان سلطنت الزم داشت که درمورد نوع گروگان
توضيحی داده ميشد.
گرچه درتز سلطنت گروگان توضيح داده شده است که اگرممنوعيت فعاليت سياسی بوسيله دولت ويا شخصيت ھا نسبت
به يکنفرويا چندنفرمحدوداجراشود آنرانميتوان محظور ناميدو عنوان حقوقی ودرست آن >استيالی من غيرحق براراده
آزاد شخص ثالث است که اين عمل درماھيت بيان کننده رابطه گروگان گير وگروگان است<
ولی جاداشت که اين اضافه گوئی ھم توام بود که مقصود از سلطنت گروگان ،گروگان فيزيکی نيست که جرم باشد
گروگان درمعنای معمول خود متوجه شخص است وسلطنت شخص نيست که قابل گروگان گرفتن به معنای اخص کلمه
باشد که انسان بتواند به پليس ويا دادگاه برای نجات گروگان رجوع کند بسياری حتی شخصيت ھای آمريکائی گفته اند
که >ملت ايران گروگان رژيم اسالمی است< درحالی که می بينيم ايرانيان ،به خارج از کشورھم ميروند وبرميگردند
مقصود از گروگان بودن سلب آزادی عقيده وتحميل عقيده ديگراست که اين تحميل عقيده بوسائل گوناگونی ازجمله،
تبليغاتی ويارفاھی ،يامذھبی وياحرکت درزمينه ھائی که مردم پذيرای آن ھستند انجام ميگيرد نه اينکه به زور وفشار
وشکنجه وامثال آنھا که ممکن است نسبت به گروگان ھای فيزيکی اعمال شود.
اعليحضرت؛ درھيچ نقطه ای از گروگان بودن بمعنای اخص قرارندارند بھرکجاکه تمايل دارند مسافرت ھم ميفرمايند
ولی اراده آزاد ايشان که سبب اعالم تصدی سلطنت وسوگند آن گرديد دراجرای سياست آمريکا متوقف ودنباله َروی
وتائيد سياست آمريکا نسبت به سلطنت وجمھوری اسالمی تحميل ايشان گرديده و متاسفانه اين تحميل ،بمناسبت زمينه
ھای مناسب درشخص اعليحضرت وارتباطات شخصيت ھای متنفذ سياسی سلطنت طلب با آمريکا واستقبال بخشی
ازايرانيان خارج از کشور بويژه مطبوعات ورسانه ھا از سياست تحميلی آمريکا به اعليحضرت ،شتابی فوق انتظاريافت
واعليحضرت درمسيری قرارگرفتند که تصور نميشود نيازی به حفظ حالت گروگان بودن سلطنت وجود داشته باشد.
نميشود دراين وانفسای بزرگ ،فصل عادت وزمان راناديده گرفت اگر بخواھيم مطلب رادرعبارت ناخوشايندی بياوريم
ميتوانيم بگوئيم که اکنون سلطنت درگروگان عاليجناب رضاپھلوی است.

****
يکی ديگر از پرسشھا که درواقع به تزتقديمی ارتباط مستقيم ندارد وجنبه نظری دارد اين است که آيا آينده سلطنت
درميھن ماتمام شده فرض ميشود؟
تداوم سلطنت ايران بارھاوبارھا با فترت ھای بسيار طوالنی وچند نسلی روبروشده است ،که عظيمترين آنھا دوران
عباسيان بوده است ولی گواه تاريخ اين است که جرقه ھای زيرخاکستر سلطنت درموقعيت ھای مناسب فروزانی مشعل
پايدار سلطنت وتداوم آنراسبب گريده است.
ما درپھنه عظيم تاريخ شاھنشاھی ايران ذره ای بحساب نميائيم ،نميتوانيم تخمم نااميدی را درتاريخ بيادگاربگذاريم
وفرض رابمقابله روند تاريخ ببريم.

- ١اين نوشته بطور کامل در زير ھمين نگارش آمده است -ح-ک
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مادرمقابل سير تاريخ وگردون جھان مصداق اين بيتيم
دربھاران زايد و مرگش دردی است

پشه کی داند که اين باغ از کی است

****
پرسش آخری ايشان درابطه باقانون اساسی وحفظ تداوم سلطنت درصورت تعذر اعليحضرت است.
سنت مشروطيت سابقه چنين موضوعی رابامشکالت واختالفاتی دارد ولی طرح اين مسائل اکنون موجه بنظر نميرسد

****
سواالت ديگر مطرح شده برپايه فرض ونظراست ،از آنجا که تز فارغ از نظروفرض واگر است ،اجازه فرمايند که
موقعيت تز باورود دربحث ھای نظری منعطف نگردد.
بااحترام اميرفيض
======
------


 آقای ح  /ک گرامی ،با درود
من مطلب بسيار ارزنده اما تاسف بار آقای دکتر امير فيض ) تز ( را مطالعه کردم و سئواالتی بذھنم رسيد که در
زير بنگارش درآورده ام و مستدعی است که اين سئواالت را شما برای آقای امير فيض ارسال و ايشان در
صورت امکان پاسخھای الزم را برای آگاھی من و ديگران از طريق شما ارسال دارند
 -١اصوآل
آيا بر مبنای آن نگارش و حقايق عينی که ما خود نيز شاھدش ھستيم ملت ايران و يا بنوعی پادشاھی خواھان
ميبايد که آينده سلطنت در ميھن خود را بطور کامل تمام شده فرض نمايند؟
 -٢آيا از نظر حقوقی ميتوانيم با ارائه داليل قوی و صحيح بمراجع حقوقی بين المللی در مورد گروگانگيری
سلطنت و نماد آن از دولت Hمريکا شکايت برده و احقاق حق نماييم؟
 -٣آيا شاھزاده رضا پھلوی شخصآ تمايلی به اين موضوع دارند واحيانآ از اين ايده پشتيبانی معنوی خواھند کرد؟
 -۴آيا آقای دکتر اميرفيض ،ايرانيانی را ميشناسند که مايل به سرمايه گزاری در اين راه )ارجاع به محافل حقوقی
بين المللی ( باشند واصوآل اين موضوع بطور کل عملی است؟
 -۵آيا چنانچه شاھزاده ،کشور محل اقامت خودشان را ازاياالت متحده به يک کشور آسيايی و يا اروپايی تغيير
دھند امکان آزادی عمل بيشتری نخواھند داشت؟
 -۶چنانچه فشارھای سياسی ترمز کننده به دور شاھزاده رضا پھلوی کم گردد و سياست بين المللی آماده کمک به
ايرانيان در جھت براندازی رژيم باشد آيا ايشان با توجه به روحيه ای که ما از آن شناخت داريم اين آمادگی
وتمايل را خواھند داشت که بطور بسيار جدی در جھت براندازی رژيم اسالمی ،پشتيبانی عملی ازايجاد يک
شورای رھبری را تقبل نمايند؟ آيا اساسآ ايشان تمايلی باين انجام دارند؟
 -٧در صورت استنکاف و يا عدم تمايل ايشان به ادامه تنھا وظيفه قانونی خود که ھمانا حفظ تداوم پادشاھی
مشروطه ميباشد آيا بر حسب قانون اساسی مشروطه پادشاھی ،ايرانيان پادشاھی خواه بويژه در داخل ايران
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اين پروانه قانونی را دارا ھستند که پادشاھی ديگر خارج از خانواده پھلوی انتخاب نمايند و اصوآل دراين
شرايط وانفسا قانون مشروطه چه ميگويد و تکليف سياسی ايرانيان پادشاھی خواه در آن شرايط )استنکاف و
يا عدم تمايل( چه خواھد بود ؟؟
با سپاس از آقايان جاويد ايران و دکتر امير فيض

غالمعلی اميرابراھيمی

