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  دیدهآ ای ازپوالد
  حقوقدان -اميرفيض

نجانب ايامطرح کرده اند که چون قابل قبول قای مھندس حبيب روحانی درنامه خودشان تقاضائی رآ
  نيست 

  رم بردوست       که خدمتی که توخواھی نيايد ازدستموآچگونه سربه خجالت بر

  .تقاضا ن آلذا جادارد که ھم تقاضای ايشان مطرح شود وھم انگيزه طرح وھم علت رد  

  تقاضا چيست 

برای  اعليحضرت وشھبانورا !جمله< :ايان نامه منظور گرديده اين استتقاضائی که مطرح ودرپ
  >برخوردارند بکارنبريد !اين دو که ازسابقه غيرملی

ظيم نامه مزبور درھم ونامشخص شن است انگيزه ازتنھرقدر تقاضای مطروحه ايشان مشخص ورو
  .دل تنگش دارد بگويد در منتظرفرصتی بوده تا ھرچه ن است که نويسنده آت ومانند اس

زه سخت يگبعد درباره ان ،ن صحبت شودآلت رد اجازه بفرمائيد ابتدا قدری درباره تقاضای ايشان وع
   .درنامه ايشان پيدای

ن برميل بنده ويا آکه پايه  نوني است نه احساسياعليحضرت وشهبانوعناوين قا

   .قای روحانی باشدآ

به نص وسنت وقانون وياشرع است ويا يافته ازعقيده واعتبارِ  کالم انسان ھا بردوپايه است يا بار
درجھت احساس ودرک  حرکت ،خود نماميگردد ،برپايه درک احساسی است که بصورت نظر

محدود  ،عقيده ،يتی ندارد ولی برعکسدبند وقيد ومحدو شخصی که بصورت نظرجلوه ميکند ھيج
، ن قيوداتآ يکی از و ،ومحصور به نص وسنت وقانون است يعنی درچھارچوب قيد مستقراست

   .است يعنی نميتوان تبعات اعتقاد راقبول نداشت کليت اعتقاد

 و نهم ميباشدآدارد مقيد به رعايت تبعات  كسيكه اعتقاد به حقانيت تداوم مشروعيت سلطنت را

عناوين اعليحضرت وشھبانو ازتبعات اعتقاد به حقانيت نظام سلطنت مشروطه وقانون اساسی  چون
   ١. قای روحانی مقبول حکمت وعقل نيستآلذا قبول درخواست  ،ن استآ

قضاوت سطحی ھم دارند وپيشا پيش ھم خودراقاضی ميدانند وھم  عادت به،متاسفانه افراد نظری   
واثارش  پوالد ابديده وازاين حداقل درک فارغ اند که قضاوت انھم غيرملی درحد ھرکس نيست 

  چيست ؟

                                                            
که ھمواره در نوشته ھای استاد » رسوب فکری«را دارند توجه کافی به مطلب مبذول دارند تا  ی درخواست چنينکه کسان ديگری ھم  -  ١

 ک-جاری شود. حمنظور نظر است 
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  مالحظات  انگيزه مĤب 

  بديده آفوالد  -١

د من پوالد ابقه سياسی من بسيارخوب باخبريــازس )مقصود بنده( بدون شک شما< :نوشته اند
  >بديده امآ

شاھد  ،بديده اين است که من رابه شھادتی که نداده ام ونميدانمآوالد پعای متقابل بنده از جناب استد
نه درگذشته دور ونه البته شناسائی افراد بسيارخوب وگاھی ھم افتخاراست ولی وقتی بنده  ،نسازيد

  .بعنوان شاھد سند گردمابايد ازايشان سابقه ای ندارم چردوران سی ساله مبارزه  در

  ھيچگاه از خودت تعريف نکن>< ؛فرصت  رامناسب دانسته تذکر حکيمی رابه يادگار مياورم

  مجرم وشريک جرم -٢

 چند سطرپائين تر اعليحضرت و و ،> ياد شده استخانواده محترمباعنوان <خاندان پھلوی  از
   .دشريک جرم دانسته ان را کندنيکی ياد  ن ھا بهآ علياحضرت را مجرم وکسانيکه از

کسيکه امين ومحترم قاعده حقوقی وفقھی  بنابرعرض ميشود که  ،بديدهآوالد پبرای استحضار 
   .تا چه رسد به مجرم شناخته ميشود متھم شناخته نميشود

نميشود کسی ھم خانواده پھلوی رامحترم بداند وھم  ،محترم بودن ازاثرات نيک وخوب بودن است
   .نھم درحد مجرمآنھا ياد کند وآ به بدی از

 از ولين باراست که اين تتبعات راميخوانم اگرسابقه فعاليت سياسی وشناخت الزم رابنده برای ا
   .شناسائی است راست رس درسآم حقيقا که اين نامه ونوشته ايشان نداشته ا

 که به نيکی از ھرادعا کرده  ،بديدهآوالد پقای آوقتی ديدم که  ،مد درميانآحيرت اندرحيرت 
خرچه ارتباطی بين نيک آ  .ياد کند شريک جرم است ،که مولد بدبختی اند  اعليحضرت وعلياحضرت

؟ عجب سابقه شريک جرم شودبيچاره  ،سبب ميشود که ياد کننده، اد کردن ازفعل ويا اشخاصيبد  و
   .ای ازفعاليت سياسی ايشان درراستای حاکميت مردم  ارائه شده است

اين اشخاص مجرمند محاکمه الزم ندارند نشان ميدھد که خمينی ھم گفته است < ۵٧اسناد شورش 
  >اسمشان رابپرسيد واعدامشان کنيد

ايران باقی نماند  تاحدی که اگر  عجيب تھاجم وسيع وعميقی است که حتی يک عنوان ھم ازسلطنت
نھم آ ،ن عناوين رابکارببرد مجرم است بيسابقه ترين ادعا وحرفی که تاکنون شنيده شده استآکسی 
   .درجمھوری اسالمی ھم چنين حکمی جاری نيست ميداند ،بديدهآوالد پکسی که خودرا  از

معقول نيست که باکلمات وجمالت که پايه والد مدعی شده <پقای آتعجب دراينجا بيشترميشود که 
ن فاقد پايه اصولی آ> يعنی سلطت وتبعات ھای اصولی ندارد بازی کرد وايرانيان  رامشغول ساخت
    .است ومورد بازی وسرگرمی ايرانيان قرارگرفته است
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  سلطنت ارث وميراث نيست 

نسبت به  بنده  نظرقانونی حيرت سنگين غيرقابل انتظاردراين است که ايشان معترض است که چرا
يست وارثی نيز وجود ندارد  ارث وراثت واينکه ھيچکس بجزملت ايران صاحب اين سرزمين ن

  .نميدھم

ايشان برداشت ديگری که شايد خوانندگان ازعبارت  ورده شودآبھتراست  عين جمله ايشان به اينجا 
  .داشته باشند

نيز  بدون شک ....اميرفيض ارادت بخصوصی نسبت به خاندان محترم پھلوی دارند وازاينجھت<
 وب حق حاکميت وحقوق ملت نسبت به موضوع ارث وراثت  نظرحيامندند ونميخواھند درچھارچ

  >قانونی درباره صاحب ايران که ملت ايرانند نه  فرد ياخانواده ای بدھند

ميدهد به  زارآرا  نهاآهائي موضوعي راكه درذهن خودشان  سبتبرخي افراد عادتا ويا به منا
به ارامش اعصاب ويا رضايت خود  ،ن شخصآد با حمله واعتراض به ديگري نسبت ميدهند وبع

  .ميرسند

 بنده نه تنھا ھيچگاه سلطنت را ،بديده استآوالد پقای آنچه عرض شد ھمين قسمت ازنامه آنمونه 
تحت عنوان  ١٣۶٢خرداد سال  ٢٣رخ مو کامل ه دريک سنگروارث ندانسته ام بلک ارث وشاه را

   .> استدالل شده که سلطنت نه ارث است ونه ميراثشاه نه وارث<

  ورم  آن مقاله راميآ يکی دوجمله از

درپيشانی نوشته امروز که ممکن است قدری مفصل شود چرخش موضوع متوجه چند موضوع <
سلطنت است که متاسفانه چنانکه مالحظه  رسالتاست يکی..........صحبت ديگربرسرموضوع 

  (صفحه اول) >.....تبديل به ارث وميراث وديگرچيزھا ميشودميشود بکل دارد بفراموشی ميرود و

ن سنگراثبات اين مھم است که درقانون اساسی وحقوق سلطنت ابدا سلطنت ارث تلقی نشده آتمامی 
مشروطيت اقتباس ازقانون اساسی بلژيک نکه قانون اساسی آ با ،حتی اين توجه ھم داده شده و

سلطنت موروثی وحق پسرارشد پادشاه < ؛است  وقانون اساسی بلژيک درمورد سلطنت نوشته است
> معھذا واضعين قانون اساسی مشروطيت ايران ھرگز نه ازواژه ارث وميراث استفاده کردند است

ھمان  ١٠(ص  .ودن سلطنت باشدبونه حتی ازواژه حق که مفھوما ميتوانست ھدايتی بسوی ميراث 
  سنگر)

وداليل رسالت  سلطنت رسالت است ،به معنای اکتسابی است سلطنت نه ارث وميراث است ونه حقِ 
عقيده  –اوستا  –سنگ نبشته ھای تاريخی  –بودن سلطنت ھم درداليل شرعی وحقوق اسالمی 

( عالقمندان به ھمان مقاله سنگر  .ذکر شده است محققين اروپائی وايرانی باالخره دالئل قانونی
  )رجوع فرمايند
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  اما داستان ارادت 

) واگرخارج ازاين معنوی( ) ويا بلحاظ رابطه مريدیعلت مادی( اناشی ازکسب محبت استارادت ي
انتقاد  با ارادتمند،(شخص)  لت است که ادوباشد ارادت ناشی ازاعتقاد وتفکرمشترک است ودراين ح

اين نوع  ،ميکند ن مقاومتآتبعات  ا وناديده گرفتن اعتقاد ومبانی وھ خطاکاریايستادگی درمقابل  و
  ٢ .وجود ندارد (معنوی) ی> ويا دررابطه مريدمادیناشی ازمحبت < ارادتِ  در ،مقاومت

ن ھمان ارادت برخاسته درمسيراعتقاد است بايد  آبنابراين برای تميز انوع ارادتمندی که نوع فاضله 
  .کردمند رجوع به عمل ارادت

مندی بنده به بديده است که ارادتآقای پوالد آغرض ازاشاره اين مختصررد ادعای ناموجه وباطله 
   .خاندان پھلوی رانتوانسته ويا نخواسته ازباب ارادتمندی اعتقادی بگيرد

. حيامندی با انتقادھا ونقد پايگاه حقوقی وقانونی سلطنت حراست بشود تا تالش است سی سال 
 بردار حيا ،اعتقاد ،، قائمه انسان بودن استاعتقادمنافات دارد ليحضرت وعلياحضرت اشتباھات اع

ارادتمندی اعتقادی از درک مواضع  قراردارند مادیی ھای مندچنبره ارادت نان که درآ ،نيست
   .عاجزند

فقط با جنبش ملی ميتوان  !به اين فاجعه ملیمقاله ای تحت عنوان < ١٣٧۴درشھريورماه سال 
که چون درمقاله  ،پھلوی درکيھان لندن انتشاريافت> ازسوی واالحضرت شاھدخت اشرف ان دادپاي

درگرفتاری ھای بزرگ اھميت الزم داده نشده بود  ،وموقعيت شاه مزبور به فرھنگ سنتی ايرانيان
   .منتشرشد ٣٣٢+١٩٨درسنگرشماره  زير درھمان ماه مقاله ای با تيتر

اراده ميتوان به اين فاجعه ضدملی  ومورد انتظارمردم ولی قاطع وباشنا آخير، فقط وفقط بارھبری <
  >پايان داد . واالحضرتا ........

ن مقاله آ ،واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی حيامندی ناشی ازارادت اجازه نميدھد که ارادتمندِ 
    .ارادتمند اعتقادی تکليف بود ونوشت انتقادی رابنويسد ولی بر

  ؟نوشتن وگفتن كافي نيست

  ؟سال نوشتن وگفتن کافی نيست ٣٣يا آبديده سوال کرده است که آقای فوالد آ

ن با عامل ويا آوتشخيص  ،شتن وياگفتن امری نسبیين نونکافی بودن ويانبودن ھرکاری وھمچ
گفتن وشنيدن ازپايه ھای مھم دانش  ،درحد نيست نه شنونده که محصورِ  ،نويسنده است گوينده و

  >گفتن رانه مرزاست وشنيدن رانه حد< ؛يکی از حکما ميگويد ،است

نميشود ازھمه مردم تالش يک جورودريک سطح  ،>ھرکس به قدرھمت خود ميکند تالش<
   .خواست

 شرق وغرب وارد بديده تحت عنوان تقاضا ازبنده خواسته است که <به واقعيت ھایآوالد پقای آ
اتازه دستی باالکن ووضو ردادن < دستورشوم امروز ايران رابنگرم نه دوران پيش را>  به جای 

  >کن
                                                            

  ک- الزم است اين جمله کامال ملکه ذھن و رسوب فکری داشته باشد تا بتوان نتيجه را که در خط ھای پسين می آيد را دقيق درک نمود. ح-  ٢
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بديده ميدانيد والبد ھم به واقعيت ھای شرق وغرب وارد آوالد پ چراخود حضرتعالی که خودرا
ميکنيد که سرمشق امثال نچه که دستورداده ايد عمل نآراھم کافی ميدانيد به  ونوشتن وگفتن! ھستيد
   گردد؟ »حيامند«بنده 

  نوشتن وگفتن درحمايت بيگانه 

دارم که بگويم وبنويسم ولی چون مزدوران بيگانه امکان  من بسيارھا< ؛بديده نوشته استآوالد پ
چرا امکان نداشتن خودشان را عنوان  ،وگفتن راکافی ميداند نبديده نوشتآوالد پقای آ اگر ،>ندارم

  سيارھا مينوشتند>ب اگرامکانات داشتند ايشان ھم از<که  ؛ن اين استآوم مخالف ھکرده اند که مف

ن اينکه آبديده دراين قسمت ازخودستائی ازخودشان بی مباالتی سنگينی ھم کرده اند وآقای آ
يص مبارکشان مباد اين تشخ ،ناء مزدوران بيگانه خوانده اندستثگان را بدون انويسندگان وگويند

   .خودی ايشان

  

    

 


