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  حقوقدان -ضيرفيام

ن اعتراض به شاھنشاه بمناسبت اينکه آدرايميل ھای ارسالی به جاويد ايران ايميلی بود که موضوع 
اکنش و يا اطرافيان شاھنشاه ،انگلستان مريکا وآبوسيله سفرای ايران  نسبت به پيشنھاد خروج موقت از

  کوتاھی شاھنشاه ی، معترض که فرستنده ايميل بوده است با توضيحات و ؛خود نشان ندادند ازالزم ھای 
   .را نوعی اعتراض ميھنی وناسوناليستی تلقی کرده استيا اطرافيان 

ولی اعتراضی مختومه است  ؛اعتراض ايشان ازنظرحق حاکميت وشئون ملی ونماد سلطنتی موجه است
  .انتقامجوئی ميسازد به تحقير وموقعيت اصلی خارج وتبديل  از ، اعتراض رانآطرح  و

  قدري توضيح الزم است 

باشد  حقی که متعلق به غيرويا عام يا وخص معترض متعلق به ش             ِ حق است چه حق   ءاعتراض ازمنشا
خواھی  اعتراض را وارد دانست ويا عذر ،ولی وقتی اعتراض درمقام خود جای گرفت يعنی معترض عليه

حکم  ن مختوم وآ) ديگر اعتراض وموضوع به دادگاه درصورت خاص ورجوعکرد ويا غرامت داد (
بلکه قرينه ای برکينه توزی وزنده کردن  ن نه تنھا بی اعتبارآطرح مجدد را پيدا ميکند و ،مختوم بھا

 ،ن شده وشخص معترض عليهآسنگينی ھم متوجه خاصه به اينکه فاصله زمانی  ،موضوع مختومه است
  .ھم فوت کرده باشد

، تصميم گيری شاھنشاه و انگلستان درمورد مداخله درامور مريکا وآ قش سفيردرمورد اعتراض به ن
دانم مي< :نرا پاسخ فرموده اند وپاسخشان چنين است کهآومصاحبه ھا  شاھنشاه درکتاب پاسخ به تاريخ 

  .> يعنی اعتراض را وارد دانسته بودندھا اعتماد کرده بودم مريکائیآبيش ازحد به 

مام نظر فلسفی ت از و ؛که پاسخ اعتراضات را داده باشند نوشته شده استاينبرای  کتاب پاسخ بتاريخ 
م ھ زيرا ،سوی شاھنشاه مطرح وجوابگوئی شده امورمختومه است مراتبی که درکتاب پاسخ به تاريخ از

ن آوھم پاسخگوئی درکتاب پاسخ به تاريخ جائی برای فصل مجدد  ،ھم نبود معترض عليه فاصله زمانی و
  .باقی نميگذارد

ن سه رکن عبارت است آ ن وجود داشته باشد وآعتراض وقتی قائميت ومشروعيت دارد که سه رکن ا
يعنی  ،زنده بودن موضوع اعتراض = رکن سوم و ،معترض عليه = رکن دوم و ،معترض= رکن اول 

    .دسترسی داشته باشد زمان نشده ومعترض عليه بتواند به اسناد موضوع مشمول مرور

ن وجود دارد ونه زمان وموقعيت کنونی امکان آ ،معترض عليه به موضوعی که نهاعتراض معترض  
تنھا به  و اسباب تحقير اعتراض محسوب نميشود ولی البته که از ؛طرح سالم اعتراض وجواب راميدھد

 .     قاضی رفتن ميشود


