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ان ی ا ط   آرم س
  

  حقوقدان -امير فيض
   ٢٠١٠سه جون  –پنجشنبه 

   ٢٥٤٩خرداد  ١٣
  

  تابش تصوير تو، برکنده غم از جان ما    ما  لبرهمه آمااقدمت بادا مبارک 
  

درنامه ای که اخيرا از سوی اعليحضرت به دبيرکل سازمان ملل متحد دررابطه با اعدام های اخير ارسال شده است، 
) البته که نه اصولی(ا که استفاده از آرم سلطنتی ايران، بنابر مالحظات ونظرات شخصی هلين بار پس از سالبرای او

  ١ . منسوخ گرديده بود، مجددا از آرم مزبور در سرکاغذ ارسالی برای سازمان ملل استفاده شده است
  

بنابراين اين تحرير به اين . ا سابقه تاريخی آناين تحرير درباب علت وآثار استفاده از اين آرم است نه کيفيت انتخاب وي
  » نامه به دبيرکل سازمان ملل از آرم سلطنتی استفاده شده استچرا در «سئوال پاسخ می دهد که 

  
  : پاسخ مي تواند چنين باشد

  
رم سلطنتی، برای اينکه آ. زيرا که با ارائه آرم سلطنتی ايران در سرکاغذ، اعتبار نويسنده نامه همراه نامه می شود

  . عالمت اعتبار ملی و تاريخی وقانونی نويسنده نامه است
  

يحضرت واجد اين معنی است که نامه مزبوريک نامه عادی نيست، نامه ای است که لوجود آرم سلطنتی در باالی نامه اع
و درواقع نامه سال سابقه تاريخی وعدالت خواهی ايرانيان را دارد نوشته شده است  ٢٥٠٠بوسيله نهاد سلطنت که 

  . همراه وزنه ای است که نه تنها دبيرکل سازمان ملل را بلکه هر بيننده ای را به تفکر واهميت واعتبار آن نامه واميدارد
  

آيا اگر نامه مزبور با آرم سلطنتی ايران نبود ويک نامه سفيد ويا سرکاغذی با مارک گل و بلبل ويا سازمان و حزب 
  ی شد که با آرم سلطنتی شده است؟ وغيره بودواجد اعتباری م

  
آنسان ها برای موفقيت حتا بصورت . اعتبار، الزمه موفقيت در هرکاری است چه کار کوچک وچه بزرگ وبا اهميت باشد

  .ظاهری وتقلبی هم که شده خودرا در موقعيت اعتباری قرار می دهند
  

های حقوق، فقط يک اسم ويا يک آرم و عالمت عاليم و آرم ها اعم از سياسی ويا تجاری وهمچنين اسامی شخصيت 
مردم با ديدن آن کارنامه و  نيست بلکه يک تاريخ و شناسنامه وجودی وحيات سياسی وگويای کارنامه و سابقه است که

  .سابقه و حسن شهرت و درجه اعتماد را ارزيابی می کنند
  

                                            
از کليت نقض حقوق بشر در رژيم جمهوری اسالمی انتقاد می شد،  ،بردن چند تن شايسته می بود در آن نامه بجای پشتيبانی ونام -  ١

چرا که در سی سال گذشته هزاران هزار ايرانی به سخيف ترين و وحشيانه ترين وضعی کشته، اعدام، و معدوم و شکنجه شده اند، 
اين جنايات مرتبا در تارنمای با آدرس  .نين آرمی به هيچ دستگاهی نوشته نشده استولی چنين نامه ای با چ

 www.holycrime.com در نرم سياسی و پروتوکل های منظم به آن، طرفداری از اشخاص که پرونده آنان . گرد آوری شده است
 . ا است، شايسته نمی باشد ولی اشاره به کليت نقض يک امر همگانی بسيار سفارش شده استاز نظر حقوقی نا خوانده و نا آشن

  ک-ح. همچنان که نام بردن چند نفر نامه به دبيرکل را ضعيف کرده  است، اشاره کلی می توانست به آن نيرومندی و استحکام ببخشد
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است بهمين دليل است که وقتی شخصيت حقوقی از ها، عالمت زنده بودن، فعال بودن  ذمالحظه آرم و عالمت در سرکاغ
موقعيتی که دارد ساقط می شود، استفاده از آرم و عالمت هم از او سلب می گردد، زيرا عالمت وآرم، بيان کننده 

  .شخصيت وجودی وحقوقی او است
  

اخته می شوند ودر امروزه در جهان سياست واقتصاد، ملت ها از طريق عالمت ملی که همان پرچم وعالمت آن است شن
  . بيشتر موارد بجای اسم کشور ها فقط عالمت و پرچم آن کشور را ميگذارند

  
رم يافته، مردم کشور ها هم به مالحظه اهميت و اعتباری که آ

پيوند سياسی و اجتماعی خودرا با عالمت خاصی نشان می دهند 
بطوری که امروزه تنها افرادی که حيات سياسی چندانی ندارند 

ا وجود اجتماعی آنها درعرض طفيلی است بدون وابستگی به وي
  . آرم وعالمت زندگی می کنند

  
قانون ثبت عالئم وخودداری از سوء استفاده از عالئم وآرم به 
همين علت است که اين وزنه اعتباری مورد سوء استفاده قرار 

  . نگيرد
  

آرم وعالمت سلطنتی ايران قديمی ترين آرم و عالمت درجهان 
ياست وکشورداری است و نشانی از تمدن، انسانيت، رعايت س

حقوق وانصاف و آزادی اديان است و همه ايرانيان ومحققين 
خارجی به آرم سلطنتی ايران و سير تاريخی وکرامات وغيرتی که 

      . ايرانيان نسبت به آن دارند اتفاق نظر دارند
  تسو خود داور  مرا داد فرمود                                                      

  
  : حاال حرف حساب

  
چرا از آرم سلطنتی که وسيله ارايه تاريخ وهويت ملی ما ايرانيان است وبرای ارزشمند و نمايان ساختن اعتبارنامه 
و  خطاب به دبيرکل سازمان ملل ازآن استفاده شده، از اين موهبت ووزنه اعتباری آشنای ملت ايران در راه نجات ايران

  مبارزه عليه جمهوری اسالمی استفاده نمی شود؟؟
  

ک در مصاحبه با روزنامه کردی -ک-مراد قريالن رئيس کميته حزب  پ(آيا برای حمايت از چند نفری که بنابراظهار
  ) نفرشان عضو رسمی پژاک بوده اند ٤)چهار( گفت اين پنج نفر که در ايران اعدام شدند، » هاوالتی«
  

سلطنتی ايران الزم بوده،  ولی برای مبارزه با جمهوری اسالمی و نشان دادن حيات سياسی وتاريخی استفاده از آرم 
  هويت ملی ايرانيان، استفاده از آن غير الزم محسوب می شود؟؟ 

  
وقتی از آرم وعالمت اختصاصی که متعلق به کسی است، استفاده نشود، بعد از مدتی اعراض محسوب ميگردد ولی آرم 

ی پادشاه وقت هم نيست که آنرا درچاه اعراض بياندازد ونه قايل آنکه صايران متعلق به کسی نيست وحق شخسلطنتی 
نده تاريخ وهويت ملی رآرم سلطنتی دربردا. کند ودر موارد دلبخواه استفاده صمتصدی سلطنت از آن بعنوان ابزار خا

  ٢. ن استايرانيان است، تفاوت آن با يک آرم و عالمت معمولی کامال روش
  
  

                                            
ز سوی افراد معمولی و بدون وابستگی به سلطنت و دربار ايران ساخته شوربختانه برخی تارنما ها و برخی ايميل ها وفيلم ها که ا -  ٢

  ک-ح. ويا پرداخته شده است از اين آرم بهره گرفته اند که از نظر قانونی کاری غير مجاز و قابل تعمق و تعقيب است
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  ؟چگونه شد كه آرم سلطنتي به كنار گذاشته شد

  
د که خود بحث ديگری کره به آرم وهرچه نام شاهنشاهی وايران را داشت آغاز لبا پيروزی شورشيان، ابليس لبه تيز حم

  . است که بماند
  

هوری اسالمی در خارج از واکنش ابليس نسبت به آرم سلطنتی ايران و پرچم ايران سبب گرديد که ايرانيان مخالف جم
ايران در استفاده وعرضه آرم سلطنتی به فراگيری روی آورند، چنانکه سازمان های سلطنت طلب از آرم سلطنتی بعنوان 

  . عالمت سازمان خودشان استفاده ميکردند
  

احضرت فرح پهلوی اظهار يدر آن زمان، از سوی عل. البته اعليحضرت و دفترايشان هم با آرم سلطنتی مشخص شده بود
عالقه شد که سازمان ها از آرم سلطنتی استفاده نکنندزيراکه اين آرم فقط مختص استفاده سلطنت آنهم در مراسم ومواعد 

متعاقب اين دستور، دبيرخانه اعليحضرت . از اين دستور استقبال کردند) البته نه تمام آنها(سلطنت طلبان . خاص است
  . که بشدت سبب نگرانی سلطنت طلبان گرديد. ا آغاز کردعدم استفاده از آرم ر

  
  : ريشه مخالفت با استفاده از آرم سلطنتي

  
خودش را کارگذار ويار جان برکف امام  ١٣٥٨که در مصاحبه با مجله جوانان سال ) درياساالر(بختيار وسيد احمد مدنی 
برای پيروزی در انتخابات او سرمايه گذاری کردند راف خودش نيم ميليون دالر آمريکايی هاتخمينی ناميد و بنابراع

اين اشارات فشرده ( داز آمريکايی ها پول دريافت کر) باز به اعتراف خودش(ودرخارج از کشور هم چند ميليون دالر 
برای اين است که شخصی که اصرار در توقف استفاده از آرم سلطنتی را داشت و دبيرخانه اعليحضرت هم از اصرار او 

  ).قبال کرد چه کثافت ونامردی بوده استاست
  

استدالل بختيار واحمد جان برکف، اين بود که رضا پهلوی شاه نيست و يک فرد عادی است و افراد عادی هم حق 
استفاده از آرم سلطنتی را ندارند و احمد مدنی به اظهارات علياحضرت هم استناد می کرد، که ايشان فرموده اند که افراد 

  . د از آرم سلطنتی استفاده کنندعادی نباي
  

همينجا اين يادآوری تاريخی بجاست که احمد قريشی بود که در گفتگويی با احمد مدنی برای اولين بار اعالم کرد که 
  . »ديگر ادعايی ندارد ويک شخص عادی است) مقصود اعليحضرت است(ايشان «
  

  : ل بی پايه بختيار واحمد مدنی نوشتمالطنتی و استداز دررابطه با عدم استفاده از آرم سلبهمان موقع اين سر
  
اعليحضرت درمقام تصدی سلطنت به اراده خودشان منصوب نشده اند و حکما به فرمان تاريخ و منش وفرهنگ ايرانی «

اين برداشت آن روز اين جانب همواره مورد تاييد اعليحضرت هم قرار (وقانون اساسی به اين سمت گمارده شده اند 
پس همان جريان تاريخی وقدرت معنوی ) چنين برداشتی، برداشت حقوقی و تاريخی است و خلل ناپذير است. ته استگرف

که استمرار سلطنت و بقای آنرا با انتقال سلطنت به وليعهد مقرر کرده تداوم حقانيت بکار بستن آرم سلطنتی را هم 
  . محفوظ داشته و آنرا الزم وملزوم دانسته است

  
اگر سوء نيتی درکار نيست، چرا اظهارات اعليحضرت ويا احمد قريشی را براينکه ايشان يک فرد عادی هستند وانگهی 

ويا هستم، بايد به مفهوم انتزاع از سلطنت گرفت؟؟ آخوند اعظم هم در فلسفه تشيع يک فرد عادی است، ولی درمقام 
همين وضع را  ائمه هم. د که پيوست با تشيع استآنها هم عالمتی دارن. مرجعيت متصدی رديف کردن امور تشيع است

  . داشته اند، آنها هم درعين اينکه يک فرد عادی بودند، امامت را هم يدک می کشيدند
  

که همان پادشاه است، از بين خودمردم دانسته، يعنی پادشاه يک فرد عادی  رادرقرآن هم اولی االمر» ...اطيعواهللا«آيه؛ 
  .حضرت عنوان کرده انداست، دقيقا آنچه که اعلي
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اعالم ايشان به اينکه يک فرد عادی هستند به هيجوجه به مفهوم حقوقی انتزاع از سلطنت نيست زيرا مقام ايشان 
نمونه آنرا ميتوان در . انتخابی نبوده که اگر انتخاب نميکردند ويا رد انتخاب ميکردند به يک فرد عادی تبديل می شدند

آيا اظهارات او مبنی . ولی رسالت خدا را داشت) انا بشرا منکم(من بشری هستم مثل شما «: محمد می گفت. قرآن ديد
  ...براينکه يک فرد عادی مثل ديگران است، مسقط حق رسالت او می شد و موضع اورا از رسالت جدا ساخت

  
لطنت انتظار نيست و بعضی البته وقتی ايشان ميفرمايند يک فرد عادی هستم وفرمايشاتی هم می فرمايند که از متصدی س

آثار نامطلوب را پيش می کشد، پرده ای از بی اعتباری بر تداوم سلطنت کشيده می شود ولی البته که اين برداشت های 
  . عوامانه با برداشت حقوقی ومنطقی فاصله زيادی دارد

  
  .مصلحت باشد که اين گفته بماند نا تمام    اين سخن الزم نباشد گفتنش حد تمام 

  
  
   
  
  


