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 حقوقدان -يرفيضما

ن آبه حساب نقد گذاشته شد ودرپايان  برنامه بخشی ازاظھارات  ٢٠١۶/۴/٢١مورخ  رتحري در

  ١ .ن نقد گردد واکنون قرارمعھودآنيز ضميمه وسلطنت  شد موقعيت  قرار

  حق درمبارزه

مشروع وقابل حمايت است که ازمنشا حق وازحق پشتيبانی ش وحرکت ويا مبارزه ای وقتی بحق ،ھرتال
ن پوشانده است ودرطول زما انيتگردد. حق ان چيزی است که جامعه وفرھنگ يک ملتی بران لباس حق

   .جامعه حراست واحترام به انرا تکليف خود ميداندبصورت نص تدوين شده درامده وکليت 

درطول قرون متمادی  ، موجی است طبيعی ومعنوی کهحق چيزی نيست که ما موجد ان شده باشيم حق 
مادرجريان ان قرارميگيريم  . دريک جامعه حقوقی انچه حق است ممکن است درجامعه  بوجودامده و 

عه ای ناگزيراست که با قواعد حق درجامعه خود پيوند ولی افراد ھرجام ،ديگری حق نباشد وبرعکس
  .باوری پيداکند

درجوامع امروزی ھمانطورکه برای اثبات تعلق حق به اموال ، سندمالکيت وجود دارد وادعای مالکيت 
بدون سند مالکيت قابل قبول نيست  درجوامع سياسی ھم سند حقوق سياسی افراد ان جامعه قانون اساسی 

   .است کشورمتبوع شخص

اشخاص ھمانطور پيوسته به قانون اساسی است  و ھويت سياسی بنابراين ميتوان گفت که اھليت وتابعيت
  .سياسی اھالی کشور پيوند خورده وقابل تفکيک ومعلق ساختن نيستکه قانون اساسی به تابعيت وحقوق 

ی ھرفردی  قانون اساسی بامقدمه باال بااين نظريه حقوقدانان بزرگ ھمراه ميشويم که شناسنامه سياس  
  يک قانون اساسی پيوند حقوقی نداشته باشد  لھذا ھيچ انسان سياسی نميتواند باان کشوراست و

  موقعيت حقوقي ما ايرانيان 
دارای يک ھويت ملی ويک قانون اساسی ويک شناسنامه سياسی برای  ۵٧جامعه ايرانی تاقبل ازشورش 
شاھی مشروطه زيرلوای نظام پادن آن قانون اساسی مشروطيت ومتم اجرائی آھرفرد ايرانی بود که منشاء 

نشات گرفته ن ملت آالبته منشاء واقعی ھويت سياسی مردم ايران از تاريخ وفرھنگ کھن  .قرارداشت
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ھويت سياسی مردم ايران بصورت نص ن آن قانون اساسی ومتمم آورد آاست وبا انقالب مشروطيت ودست
   .مدآوقانون در

انشعاب ھويتی شد يعنی  جامعه ايرانی دچارنميشود  نآوارد ماھيت  اين تحريرکه  ۵٧شورش  اثر در
 ت جمھوری اسالمی پيوستند وھويگروھی ھويت شاھنشاھی وشناسنامه سياسی خودشان را ترک وبه 

نھا متمرکز آمدند وھويت سياسی آ به زيرچترجمھوری اسالمی در ۵٨سال  !بع با شرکت دررفراندمبالط
   .قانون اساسی جمھوری اسالمی شد بر

ن گروه ازجامعه ايرانی که درسنگرھويت ملی وکھن خود باقی ماندند وھويت سياسی خودرا حفظ کردند آ
  :ست زيرانيچندان قائم به معنا عنوانی کهت طلبان خوانده شدند ، بنام سلطنازنظر بيان

 ۵٧معنای مطالبه وخواستن است ودرحالی که ايرانيانی که ھويت سياسی خود را درشورش  به >طلب<
خواستارسلطنت باشند زيرا که مجددا  نميتوانند ،زيرچترسلطنت قرارداشته ودارنددرمعنا حفظ کرده اند 
نکه آدرست است که سلطنت  درحال کنونی  فاقد قدرت قانونی واجرائی است ولی  اول  -ندسلطنت را دار
تسليم به  اسارت ودليل قطع مشروعيت قانونی وھويتی سلطنت ايران نميشود دوم اينکه  ،فقدان قدرت

يک  وشناختن جمھوری اسالمی به عنوان نميکند قانونی وقابل اعتبار ثارآايجاد وقوه غيرقانونی مستلزم 
    .غاصب ومتجاوز ازھمين باب است

 از از بعد عنوان سلطنت طلب ازعناوينی است که درمبارزه سياسیاين توضيح مکمل موضوع است که 
 و  ؛بوده است شناآ اين عنوان کمتر جامعه ايرانی با ۵٧قبل ازشورش  زائيده شده است و ۵٧شورس 

 ن گروه ايرانيان آبه  ۵٧ازبعد ازشورش  کهبتوان قبول کرد  ی نيست کهعنوانواقع عنوان سلطنت طلب  در
بلکه نام  باشد، ، تعلق گرفته که قرنھا باھويت سياسی شاھنشاھی درسرزمين ايران زيسته اند  یاصيل

ن مردمان آ وھمه چيزبوده است  ھمراه نانآساله ھويت سياسی  ٢۵٠٠وعنوان مزبور باسابقه 
ن گروه آ وحقيقی ايران ھستند  احبانصواينھا ھمان  ازجوھرھويت سياسی شاھنشاھی ساخته شده است

 ،، بطورعادی وبرسم بيان موضوعاتخودشان انشعاب کردندازايرانيان که ازھويت ملی وسياسی 
اسالم اشاره  يان زرتشت  وھويتی که نه درفرھنگ ايرانيان ونه دراد عنوانِ  .خوانده شدندجمھوريخواھان 

     .گفت عنوان بامعناومترداف بامفھوم ھمان انشعاب گران است ميتوان .ن عنوان شده استآ ای به

تخاب ھويت سياسی جمھوريخواھان  صاحبان شعاب کرده ازھويت ملی وتاريخی واناينھا يعنی گروه ان
  :اننآحقيقی ايران نيستند وبه استناد تحريرات متعدد 

ورجوع به ھويت اصليشان  تند غاصبين ومتجاوزين به ھويت ملی ايرانيان ھس پيروان وفريب خوردگان 
  .ھمواره مورد انتظار مام ميھن است

اصحاب حقيقی ايران خطاب قرارگرفته اند به ھمان دليلی است که  ايرانيان  اينکه درتحريرات سنگرغالبا
  .ھويت سياسی خودرا ترک نکرده ووفادار مانده اندومقصود کسانی است که دامان  عرض شد

  دسته پاندولي
انشعاب کردند وگروھی ھم درسنگرھويت ملی  ۵٧اين واقعيت شد که اگرگروھی درشورش نميتوان منکر

سياسی بی بھره بودند سرگردان مانند که مانند  نوسياسی خود ماندند گروه اندکی ھم که تاحدودی ازوجدا



 حقوقدان -فيضامير -و قانون اساسیم سلطنت رودست و تداو                                  ۶ از ٣ برگ ٢٠١۶/٠۵/٢۶، پنجشنبه=شيداورمزد  

کردند  گروھی که ميگويند ما سلطنت طلب  نطرف گرايش پيداآ پاندول ساعت بی اراده به اينطرف و
تيم ولی انتقال سلطنت به وليعھد راقبول نداريم وسلطنت بايد انتخابی باشد ويا بعد به بينيم چه خواھيم ھس
اينھا ھمان پاندولی ھستند که ازلحاظ منطقی درگروه پيروان ھويت  )مانند انجمن سلطنتی ايران( کرد

گاھيد  سند ھويت سياسی ايرانی قابل تجزيه آزيرا ھمانطور که  ،سياسی شاھنشاھی ايران شناخته نميشوند
    .شقه کردن نيست ،وشقه

  سند صاحبان حقيقي ايران

 ھاستآنشناسنامه  ،سبی افرادھاست  ھمانطور که سند ھويت نَ آنسند صاحبان حقيقی ايران سند ھويتی 
ھويت نسبی ايرانيان را به ھمه سند ھويت ايرانيان قابل تبديل وتغيير نيست وھمانطورکه نميشود سند 

نيز يعنی پادشاھی ايران بدھند  سند ھويتی ايرانيان  خود ذاشت که مردم رای به پدرومادرانتخابیگپرسی 
   .قابل ھمه پرسی وانتخابی نيست

تمام ابعاد وارکان سند ھويتی ايرانيان با شاه وسلطنت قوام يافته است وھمين قوام ومالت تاريخی درمتمم 
بيان کننده اين واقعيت حقوقی است که حيات سياسی مشروطيت ناشی اساسی ھم پياده شده است وقانون 

واجرای حاکميت ملی ايرانيان بدون وجود شاه ناقض ھويت سياسی ازنفس سلطنت تاريخی ايران است 
   .صاحبان حقيقی  ايران است

 جنبه معنوی و آنيش ازجنبه مادی ) کلمه شاھنشاھی بمقصود فرھنگ ايرانيان استازديدگاه ايرانی  (<
با دل زيادی عاطفی يعنی به ھمان اندازه که بامنطق وانديشه اومربوط است  رمانی وتا حدودآ فرھنگی و

. درفرھنگ ايرانی شاھنشاھی ايران يعنی واحد جغرافيائی وسياسی ايران به وروح اونيز مرتبط  است
ورده آاپذيری است که اين ھويت ملی رابوجود اضافه ھويت خاص ملی وھمه اينھا ارزشھای تغيير ن

  )پاسخ به تاريخ(                                                                                            > است

  دستكاري درسند هويت سياسي ايرانيان

 درتحريرات وسنگرھا پياده شده است  ما آنبا مالحظه بحث فلسفی حقوقی باال که مفصل ومشروح 
بان نميتوانيم درھويت سياسی خودمان که سند وابستگی ما به ايران وايرانی است دستکاری سلطنت طل

سالب حقوق  ۵٧ازصدر مشروطيت تا شورش  آنھردستکاری درتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم  کنيم
   .دسھيم بودن درحقوق ملی ناشی ازھويت سياسی ماخواھد بو ھويتی ما نسبت به

سياسی ايرانيان اجازه نميدھد که اصحاب حقيقی ايران دراين دوران وانفسا  که انصاف ووجدان ھويت 
ه دمنجربه انشعاب گروھی ازايرانيان شده است درپاسداری ازھويت سياسی خودشان غفلت کنند وبا نادي

متوسل به عباراتی شوند که  آنگرفتن صراحت ھای سند مشروطيت وتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم 
مريکا آيعنی حمايت وتاکيد ھمان مصوبه وزارت خارجه  ،است قطع تداوم سلطنت به وليعھد آنقی اثرحقو

انون اساسی مريکا را مبنی برعدم قبول انتقال سلطنت به وليعھد که قآھنری برشت) که سياست (
  .ه استاعالم نمود مشروطيت مقررکرده 
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گري بغيرازنامي كه سنت مشروطيت دي و وياهرنامه خطاب قراردادن اعليحضرت بعنوان شاهزاد
براي شاه ايران مقرركرده  تجاوز به سند هويت سياسي  آنوتداوم اجرائي قانون اساسي ومتمم 

بخوانيد ( را ازدوستان ايرانيآنمريكا اجراي آدرست كاري است كه وزارت خارجه  ايرانيان است و
  .) خواستاربوده استمريكاآجاسوسان  نوكران و

  ري درسند هويت سياسي تالي فاسد دستگا

 اقتدار ت ازيخی سلطت باشد سبب رفع حصرومحظورام وھماھنگ باسنت تارانتخاب ھرنامی ھرقدرمعظّ 
قوه  از راآنمريکا آمريکا ابالغ وعملگی ايرانيان بی وجدان ونوکرصف آقانونی اعليحضرت که بوسيله 

 ولی تبعيت ضمنی از  ؛نخواھد شد ن وسعت ميدھندآ نکبت بار ادورده واکنون ھم مرتبا به ابعآ به فعل در
 ب قطع پيوندھای تاريخی ومريکا يعنی تبديل اعليحضرت وشاه به شاھزاده ورضا پھلوی سبآخواست 
ھويت سياسی ايرانيان معتقد به حقانيت سلطنت خواھد شد  ودرنھايت گروه صاحبان حقوقی  سنتی و

کرده اند والجرم فضای خلع سالح فلسفی وحقوقی  ت سياسی ايراننسبت به ھويخودشان را  ،حقيقی ايران
 )انشعابیجمھوری خواھان ايران (رمتجاوزين به ھويت سياسی ايران يعنی اھويت سياسی يکسره دراختي

   .خواھد  افتاد

  موقعيت حساس 

وقتی گروھی که سلطنت طلب خوانده ميشوند پيشگام  اميد وارم به اھميت اشاره باال وقوف يافته باشيد و 
چه  که درقطع رابطه حقوقی عنوان قانونی اعليحضرت با ھويت سياسی ايرانيان ميشوند متوجه باشند 

    .ميرانندلوده به کجروی آ مسير

تی معرفی يخودرا درموقعران ميدانيم نميتوانيم ونبايد حقيقی اي احبانصمــــــا سلطنت  طلبان که خودرا 
کنيم که بتوانيم صالحيتی راکه قانون اساسی وسنت مشروطيت وفرمان وليعھدی واالحضرت رضا پھلوی 

با عقلمون به ھيچ عنوان نميتوانيم  به امضای شاھنشاه ايران رسيده است  قلع وقمع سازيم وبگوئيم <
  .>ائيدشان کنيم  چون ايشان کاردرستی نکرده اندتائيد کنيم حمايت کنيم  ت

اگرما بخودمان حق بدھيم که با عقلمون سند ھويتی خودمان را چنين صريح وبی ريا بی اعتبارسازيم 
خوندی آھم به اعتبارعقلشان حکومت ديگر گروھی  وخوب گروھی ديگرھم به اقتضای عقلشان جمھوری 

ان ميخواھند ايران راتجزيه کنند واصال کاررايکسره کنند گروھی ھم به اعتبارعقلش راپذيرفته اند
وانگھی مگرسند ھويت سياسی يک ملت را افراد ميتوانند به  .وطرفدارونوکراسرائيل بشوند که شده اند

سبی خودش را به اعتبارعقلش اعتباربرداشتی که دارند بی اعتبارسازند  مگريک ايرانی ميتواند  ھويت نَ 
ن را عقل کسی ساخته . مگرھويت سياسی ايرانياراغ ھويت سياسی کشورافتاده استکه به س برباد بدھد

  ؟؟حکم تا زه ای وارد کند آناست که عقل ديگری بتواند بر
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برای گروھی ازسلطنت طلبان ممکن است بصورت   . بايد موقعيت خودرادرک کند 
ھا مبتدائی شود برخبرھای ديگری آن، اجت کردناروائی سم نادرست ويا درسخن کار پيشنمازی باشد که اگر
. بسياری ازايرانيان قائل به تداوم سلطنت وعنوان قانونی ن خواھند گذاشتآ ھم که پس نمازھا بر

برای انسان سخت است که تحمل زخم بدی را دربدن  ،را ندارند ھا موقعيت آناعليحضرت نيستند ولی 
   .ن زخم دربدن ديگران ھم وجود داشته باشدخود بنمايد درحاليکه ممکن است ھما

   عشق به شاهزاده

نسبت به شاھزاده وتمامی خانواده سلطنت احساس قلبی مده است <آ     درضميمه ھمان اشارت
ظ ھويت سياسی نيازبه فولی ح ؛مبارکشان باد >، عاشقانه شاھزاده رضا پھلوی را دوست دارنددارند

ھويت  سياسی  ،واگرھم داشته باشد درحالت مکمل است نه انحصاری نی ندارداحساس قلبی وعشق ومھربا
 زارھا قدری ازبوته  از دارد که انسان مانند گوسفند نباشد که درعبور ادـــقـــتـــاعنيازبه 

   بالزاک)( .داعتقادات خودرانسبت به ھويت سياسی اش ازدست بدھ پشم)(

 عشق وعاشقانه  ازمجرای زود گذرساخته ميشود و بصورت طبيعی اعتقاد با مالت فکروسنن ارثی
 تالش وکوشش ومبارزه برای حفظ ھويت سياسی کاراعتقاد است نه عشق و ،رسوب ميکنداحساس 
   .عاشقی

خونھائی که مردم جھان درراه  ،ازجان ومال ميگذرند آنبياری آ اعتقاد است که انسانھا برای حفظ و
ده اند بمراتب بيشتراز خونھائی است که برسرسرزمين ھا اعتقاد وحفظ ھويت سياسی ودينی خودشان دا

دوران  وعشق بامرگ عاشق پايان ميپذيرد ولی اعتقاد چنين نيست بامرگ معتقد ھمچنان بقادارد  داده اند
  .باشکوه فراگيری را خواھد پيمود

   :درکتابش نوشته است ،توسيديد

فقط بسته به مردان ثابت قدم   آناد است ونه به كشتي هاي زي آنقدرت يك كشورنه به سنگرهاي <
  >.معتقد است كه ازكشوردفاع ميكنند و

     نهاد پادشاهي وكاروعمل

ن به تداوم سلطنت ونھاد پادشاھی متصل است نه به کارھائی که پادشاه پيوند ھويت سياسی ما ايرانيا
   .کرده وميکند

ود که تصدی سلطنت وپيشوای ی بگسال ١٣اسناد تاريخی نشان ميدھد که شاه اسماعيل صفوی درسن 
 ١٨سالگی  وشاه عباس درسن  ١٠شاه طھماسب درسن  –مذھبی ومرشد کامل جامعه ايران گرديد 

سالگی وشاه خدابنده درشرائطی که نابينا بود متصدی ھويت سياسی ملت  ١٧سالگی  وسام ميرزا درسن 
ومرج بود  وھيچ عالقه ای  سالگی به سلطنت رسيد تمام کشوردرھرج ١٢احمد شاه درسن  ايران شد 



 حقوقدان -فيضامير -و قانون اساسیم سلطنت رودست و تداو                                  ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۵/٢۶، پنجشنبه=شيداورمزد  

ھم به سلطنت نداشت ودرتمام طول سلطنت او حتی يک ايرانی ادعا نکرد که ازاحمد شاه کاری برنميايد 
    .وعقلمان اورا تائيد نميکند چون کاری نکرده است

 الزم نيست که پادشاه متبحردرانجام کارھا ويا عامل انجام کارھا باشد پادشاه درفرھنگ ايرانی وقانون
سانی آموفق وکارھا به  ،ن يک قوه معنوی ممتاز وفراگيراست که بافرمان او مردان کارآم ماساسی ومت
چوفرمان يزدان چه فرمان وشعار < وقوانين وفرامين واجد اعتبارملی والزم االتباع ميگردد  پيش ميرود

   د.> با ميل وخاطرعمومی مواجه  ميگردشاه

عدم انجام تکاليف مطلبی نيست که  -. اوال تکاليفی درمقابل ملت داردشاه درجامعه حقوقی وسنتی ايران  
 آند را ازمقام وانجام تعھد ساقط بداند تاچه رسد که سانی وبنابرتشخيص خودش متعھآيکنفربتواند به 

سال کاری  ٣٠ايشان ظرف شخص ھم اين باشد  < آنمتعھد پادشاه قانونی قانون اساسی باشد ودليل 
 ورده شده  اگرآمثالش بارھا  عدم انجام تعھد، سالب تعھد نميشوددوم اينکه  بطورکلی  >نکرده است
يا ثالث به اعتبارعدم انجام تعھد آانجام تعھداتی که برعھده خود وبنفع ثالث دارد سرباززند  متعھدی از
  مايد؟نف  ميوديگر طرف مستنکف را رھا ازتکلی ميسازد؟ ، متعھدرا ازانجام تعھدات برعھدازجانب مت

مسئوليتی  ھر ساله سلطنت وصراحت متمم قانون اساسی فارغ از ٢۵٠٠سوم اينکه پادشاه که حسب سنت 
درباره تداوم حقانيت قانونی سلطنت چنين  ،شاه است چگونه ممکن است يک جزء بسيارناچيز ازيک ملتِ 

  .ابرازنظراتی داشته باشد

شاھزاده يعنی فردی خارج ازحقوق وھويت سياسی ايراينان اعليحضرت را  چھارم اينکه درحاليکه 
 ؛نباشد کشور ايرانيان خارج از اشته باشد که معادل کارھای سايرد او نميتواند توقعات کاری از ميداند

 خارج ازادی شده ضرب المثل گرز به خورند پھلوان يعنی ھمين وقتی اعليحضرت تبديل به يک فرد ع
   .داشتازايشان  نميشود انتظاری که  وزن وموقعيت يک فردعادی 

    سوال يك ايراني از

اين تحرير، ايجاد تکليف درميان گذاشت که دائره عمل  با  ی رايک ايرانی سوالدرھما ن برنامه 
   .بفرصت ديگری موکول ميشودحضور آن ھم ھست  که  مورد آنبرای  حضوردر


