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 حقوقدان -امیرفیض

 قابل توجھ ایران یارگرامی 

 باقری ریا آ قای آ

  .وراستفاده کنمآخرقای باقری درمورد عباس فآویزیونی افتخاری شد کھ از بخش کوچکی ازبرنامھ تل

ان جبھھ سلطنت سر قرمز مبارزه ایشان کھ ازن ازخط ن برنامھ کھ بنظرم بینندگان ممتازی دارد سخآ در
ھ خاندان پھلوی اعالم ن بآوحساسیت  انحصارا قرمز درمیان بود وتعلق این خط طلبان شناختھ میشوند

 میشد کھ اگرکسی ازخط قرمز رد شود باید سلطنت طلبان دفاع کنند این توجھ ھمراه  بادرحدی کھ گردید 
 .قای باقری ودوستانشان تکلیف بھ دفاع خواھند داشتآ، نشود اگرکسی حرمت دار خاندان پھلوییعنی 

 .شدچنین اقدامی نادرست نیست ولی منطقی نمیبا

مثال کسی میخانھ را خط  ؛زیرا ھرکس حق دارد یک خط قرمزی برای خودش قائل شود ،نادرست نیست
را خط  ۸۸عھ تھران فتنھ امام جم  -، والیت را خط قرمز میداند . جمھوری اسالمیقرمز خود میسازد

ان درسوریھ حرم را خط سپاه پاسدار -ن جریان استفاده شودآفراد متھم درا دولت میداند کھ نباید از قرمز
مذھب  -ن میداندآاسالم خط قرمز را قر –شیعیان ایران امام حسین را خط قرمز میدانند  –د قرمز میدان

نظرسید علی خامنھ ای بود کھ بھیچ   ،تشیع خط قرمزش ائمھ ھستند وباالخره خط قرمز درمسئلھ برجام
   .گرفتھ شد

 کھ نمیتواند از ؛نجا کھ خط قرمزبھ معنای ھشداربھ دشمن است امری نسبی شناختھ میشودآ بھرحال از
ناحیھ  چھ از ،ری میگردد کھ دارای وزن وخصوصات مختلف استیک قاعده عمومی بھره مند شود وام

درھمین روزھا خبری منتشرشد کھ درھندوستان چون زنی شوھرش رابھ اسم  .دشمن ویا نیروی خودی
  .وزن مجازات شده است و ،ن جامعھ شکستھ شدهآکوچک خطاب کرده خط قرمز مورد عمل 

ن نیازبھ قانون ویا اجازه دارد ھرکس میتواند برای آس نھ محدود است ونھ تاسی نجا کھ خط قرمزآ از باز
یا فالن ست خوراک اترضیھ خاطر وامنیت خود یک خط قرمز بنا کند مثال بگوید خط قرمز من فالن 

  .کھ اینھا ھمھ خطوط قرمز فرضی است  ،شخص است

 خط  قرمز اصولی

واقتصادی وامنیت کشور برای حفظ امنیت سیاسی ن نیست جامعھ آ قرمز فرضی کھ حدی بر درمقابل خط
ن الزامی است وبازھم بشریت بھ این آکھ رعایت  ؛بھ خطوط قرمز اصولی وقانونی متوسل شده است

خصوط قرمز قانونی کشورھا کھ منسجم درقانون اساسی ھرکشوری است اکتفا نکرده وبھ اعالمیھ جھانی 
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خطوط بنام نھا آ ست کھ میتوان ازحقوق بشرو منشورسازمان ملل وعھدنامھ ھای بین المللی متوسل شده ا
  .قرمز جھانی یاد کرد

 خط قرمزفعالیت هاي سیاسی

ن کشور یعنی قانون اساسی آھمانطور کھ اقدامات حقوقی وتجاری افراد ھرکشوی باید منطبق با خط قرمز 
شکل گیرد واال  کشور  چھارچوب قانون اساسی ن باشد مبارزه سیاسی ھرملتی باید درآوقوانین تابعھ 

 .جھانی ھمخوانی نخواھد داشتداخلی و ه سیاسی دمکراتیکی محسوب نشده وبا خطوط قرمزمبارز

  خط قرمزمبارزه سیاسی مخالفان جمهوري اسالمی

خط قرمزی کھ چارچوب فعالیت ھای سیاسی ومبارزاتی ما ایرانیان کھ قائل بھ عدم مشروعیت بدیھی است 
قانون  ،نموده ءھستیم  را مشخص واحصاجمھوری اسالمی وحقانیت نظام سلطنتی مشروطھ ایران 

  .ن قانون استآتداوم اجرائی  ،اساسی مشروطیت ودرموضع حقوقی

 سلطت یک جریان تاریخی است

کھنی است کھ  نظام پادشاھی ایران  ھمانطور کھ استحضارجامع وکامل دارید یک جریان تاریخی وھویتی
   .مالت تشکیل دھنده ملت ایران وقوام وھستی کشوراست

، اعلیحضرت موضوع ھمطاقِ  و ن جریان شناختھ میشود ودرعبارت روشنترآنماد ومظھر  کھ شاه 
ن جریان آایران جزء الیتجزای  وھویت ھای فرھنگی وتاریخی رضاشاه دوم وخاندان پھلوی وتمامی مردم

دفاع  ،دیآممکن نیست مگراینکھ دفاع ازکل جریان بعمل  ن جریانآ اشخاص جزءِ  والجرم دفاع از ھستند 
شخص  ودفاع ازدلیل دفاع ازکل نیست  ،نھم شخصآازکل بھ معنای دفاع ازجزء است ولی دفاع ازجزء 

 .قابل ارزیابی استپرستی درباب فرد است کھ درابواب غیرکارسیاسی 

 دامنه تعرض به اعلیحضرت

 اعتبار ربھ این صورت کھ با کس .نھ رضاپھلوی ؛نچھ امروز مورد تعرض است تداوم سلطنت استآ **
و  خواست کارتر راستای نرا مختل سازند درتطبیق مورد اگراعلیحضرت درآتداوم  متصدی سلطنت امر

 بطورحتم تعرض کنونی بھ اعتبار ،نمیگرفتند ن قرارآمسئلھ سلطنت وتداوم  طرح ھنری پرشت اصال در
تعرض بھ شخص نیست تعرض بھ تداوم سلطنت  ،پس تعرض بھ اعلیحضرت ،ایشان ھم وجود نداشت

قوانین منتبع  ویعنی ھمان قانون اساسی  ؛دندفاع ازتداوم سلطنت باش جبھھ سلطنت طلبان باید در و ،است
  .اتھام واھانت وتحقیر مقام سلطنت را ممنوع ساختھ است کھ  نآ

 استنه جرِاست ونه بحث است که این ختم کالم 
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حالیکھ تعرضی جدی  در ؛اعلیحضرت رضاشاه دوم جزء برجستھ ونماد جریان تاریخی سلطنت است
نمیتوان دفاع درمقابل تعرض کلی بھ جریان تاریخی  ،متوجھ این جریان تاریخی وھویتی ملت ایران است

  .ن جریان دفاع کردآگذاشت وتنھا ازیک عضو برجستھ  را کنار

   تشبیه موضوع 

ورود  ی وب را بھ ناپاکآارد یک جریان سالم د لوده وناپاک آ ن است کھ وقتی سیالبیآنند درتشبیھ ھما
 ی کھوبی ثمرمیسازد ما برویم وازیک درخت ث ب سالم تاریخی را ملوّ آن آاردشد وقتی و تھدید میکند و

ھم ن درخت آ. تکلیف ما حمایت ازکل جریان است کھ حمایت کنیم دارد قرارب تاریخی آن آجریان  در
  .ن جریان استآ جزئی از

  دو اقتضا

 ایرانیان یک تعلق خاطرقلبی بھ اعلیحضرت رضاشاه دوم دارند و اگرقاطعانھ متوجھ ھستیم وھستند کھ
اقتضای   ؛اقتضاست دید رھبران جمھوری اسالمی ھم بدور نیست  واجد دو نظارت براین واقعیت از

ولی اقتضای  ؛کھ روح وجسم مارا ساختھ استاست ی تنخست عادت ومنش ما ایرانیان  وفرھنگ شاھدوس
 دفاع از. است ن آوتدام  صراحت قانون اساسی وتصدی سلطنت نآ ن مقولھ دیگری است  وآسیاسی 

سیاسی  اعلیحضرت وخاندان سلطنتی ایران یک امرقلبی واخالقی ایرانیان است ولی کارسیاسی نیست کار
ای اینکھ معرف اعلیحضرت قانون اساسی مشروطیت یعنی بھ اقتض ،باید درچھارچوب اصول وقانون باشد

کشوراست  لذا حمایت قانون اساسی وھویت ملی واستقالل وتمامیت  اعلیحضرت پاسداراست ومتقابال 
قوه بھ   ل وتمامیت ارضی وقانون اساسی شناختھ میشود کھ ازودفاع ازایشان بھ مفھوم دفاع ازاستقال

  .سیاسی ن میشود یک کارآوردن آ فعل در

  رشاه هرگزنمیمیردشعا

وھمھ سلطنت  باقری ریاآقای آ > کھ شعاران شاه ھرگز نمیمیرددرسرزمین شاھشعارسیاسی فلسفی <
نموداروبیان کننده ھمان   ؛میکنند > بیانشاه مرد زنده باد شاهدرعبارت < نراآفرانسویان  طلبان است و

 در د کھ حتی یک لحظھ کشوران میدھتداوم سلطنت است کھ تاریخ مشروطیت وسلطنت ایران نشاصل 
    .بدون شاه نبوده است ،روال تاریخی وحقوقی سلطنت

اقضای کارسیاسی سلطنت طلبان کھ حمایت ازتدوام اجرائی قانون اساسی است ایجاب میکند کھ  **
را بھ لزوم  رصد شود وتوجھ اعلیحصرت مات واظھارات اعلیحضرت درکمال حساسیت وبیداری اقدا

نگرانی وتشویش خودمان  و ،است جلب کنیم نجا کھ مقدورآانون اساسی مشروطیت تا رعایت چھارچوب ق
ن آ از و علیحضرت ھم شخصا خواستارنسازیم واین ھمان است کھ ا انتخاب بیراھھ ھائ مسموم پنھان از
  .درتکلیف ھمھ ما قرارداده اند نراآکرارا  و دنتقبال فرموده ااس
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 دراینجاست که ماتکلیف عظیمی داریم که به محظورات ومحددیت ها وتحریم هاي تحمیلی بر

ن آاعلیحضرت که مشروحه طرح هنري پرشت است توجه جدي داشته باشیم وبدانیم که با وجود 

نه ما میتوانیم ازاعلیحضرت خواستار ایفاي  ،مریکاآمحظورات وتحریم سیاسی اعلیحضرت ازسوي 

واست هاي قانونی خود ن تحریم ها به خآباشیم ونه اعلیحضرت میتوانند با وجود  تکلیف قانونی

 .فعلیت بخشند

 ناسی نیستشباکھ توان گفت این درد را کھ درد 

                  تشبیه دیگر

ن آمانند  این ؛،  بھ شاه وخاندان سلطنتی احترام بگذاریمکافی نیست کھ بنا براقتضای شاھدوستی **
ن پرنده درقفس است مرتبا پرنده را آبسیارعالقمند است ودرحالیکھ  کھ  است کھ انسان بھ پرئده ای

پرنده دوستی است ن کارھا  ناشی ازاقتضای مجازی آخیر ھمھ  .نوازش بدھد ویا قفس را رنگ کند
  .زاد شودآن است کھ پرنده آاقتضای حقیقی 

 عاجز ازدرك واقعیت

واھیم این واقعیت تلخ تاریخی را درک کنیم کھ اعلیحضرت نماد ھویت ملی ما درگروگان چرا نمیخ **
  .زادی ھای سیاسی محروم گردیده اندآ ن کشور است وبکل ازآدراسارت فکری وسیاسی  مریکا وآ

گروگان   ن یکی ھم درآری یکی است ولی آ ،یکی است دنیا فقط دلخوش ھستیم ایشان را دوست داریم ودر
واین نمودارعقب ماندگی وبی حالی سیاسی ماست کھ فقط یک قطب امید ونماد ملی داریم  ؛استبیگانھ 

 .موما بی خیال این مھم ھستی واوھم دراسارت بیگانھ است 

 محدودیت ما

ن جریان بصورت آما نمیتوانیم درحالیکھ بھ اصالت جریان تاریخی سلطنت وموقعیت وحقوقی کھ  **
خود پیشگام  ،معتقدیم کرده قانون اساسی مشروطیت پھلوی ولیعھد ھمان نص قانون اساسی محول رضا 

ھائی گردیم کھ با قواعد حقوقی وسنت سلطنت ایران مغایرت دارد ازباب مثال توسل بھ ھمھ  خواست
 .منشورتجزیھ طلبان ۱۱پرسی ویا خواستاری ماده 

وزون باسنت مشروطیت ایران خواستھای نام > ھمین داردھراشاره سخن ازعمق کالمی بنابرعبارت <
ن میافزاید تاجائی کھ کسانی آ وقانون اساسی مشروطیت کھ ھرگروه ودستھ ای چیزی بھ میل خود بر
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، با صراحت قانون  اساسی اعلیحضرت خطاب کردن نا متجانسِ  قانون اساسی نوین مینویسند ویاھمین 
  ژیم برحق مشروطھ گواھی میدھدوپایان ر ۵۷ازعمق کالمی کھ بھ مشروعیت شورش اشاره ای  است 

  درعرصه سیاسی  

 :بھ معنای افکاروعقاید اوست  ھمان است کھ مولوی میگویدشخص  ،درعرصھ سیاسی **

 مابقی تو استخوان وریشھ ای      ای برادرتوھمین اندیشھ ای  

متوجھ مراتبی است کھ ازاندیشھ ھا ورھنمون ھائی  کھ قانون  ،این بدان معناست کھ دفاع از اعلیحضرت
قانون  نھ دفاع ازاندیشھ ھائی کھ بھرحال نصیب حقوقی از ،اساسی مشروطیت مقرر کرده شکل یافتھ باشد

  .اساسی مشروطیت ندارد

اینجاست کھ تکلیف دفاع ھمھ جانبھ ازفنومن سلطنت ونماد ھویت ملی ایجاب میکند کھ مسئلھ  باز
کھ رکن اصلی دفاع وحمایت رفع  چرا ،حدودیت وتحریم سیاسی اعلیحضرت  ملحوظ نظرقرارگیردم

 .عمل برای شخصیت مورد دفاع است زادیآ وایجادمحظورات 

  نمیشود که نمیشود که نمیشود

 ،را بنمائیم او یک تحریم سیاسی است ادعای دفاع از حالیکھ شخصیت مورد دفاع گرفتار در نمیشود **
نیست بلکھ تھاجم اصلی ھمان تحریم  ناحیھ چند ایرانی مزدور ویاعقده دار علیحضرت تنھا ازتھاجم بھ ا

تبعات ھمان  سیاسی وممنوعیت فعالیت ھای سیاسی قانونی درتکلیف اعلیحضرت است کھ بخشی از
  .اعلیحضرت ساختھ است ایرانیان را مبادرت بھ تعدی بھ اعتبار محرومیت است کھ برخی از سیاستِ 

عناوین  وانیم درحالیکھ مدافع وحرمت دار قانون اساسی ومشروعیت تداوم سلطنت ھستیممانمیت **
قانونی کھ درقانون اساسی مشروطیت ویا قوانین مصوبھ مجلس شورای ملی منظور اعلیحضرت شده 

این ھمان است کھ  ،نادیده بگریم ودرعین حال مدعی دفاع ازتعرض بھ خاندان پھلوی بشویم را است
یکسو خودما متعرض اصلی بھ حقوق سلطنت  از ،طب خورده کی نتواند منع رطب خوردن بنمایدمیگویند ر

ھستم ودرحالیکھ خود را  متولی خط قرمزمعرفی میکنیم حرمت مقامی اعلیحضرت را نادیده گرفتھ وایشان 
توانیم دفاع چگونھ می ) بنامیماین اخری اقتباس ازعلی امینی استیاشاھپور ( را شاھزاده ویا رضا پھلوی

درمورد  و دفاع ازحیثیت اشخاص کھ امری خصوصی است درحالیکھ  ازخاندان پھلوی را پرچمداری کنیم 
شخصیت ھای سیاسی امری عمومی وکامال متوجھ اعتبارومقام وھویت قانونی شخص است 

     .ن ھستیمآراازنظردورداریم کھ ھیچ خود مان مقدم دائم بھ 

 


