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  حقوقدان -اميرفيض

ت ورود داشته باشد قرارشد اين تحرير نسبت به اظھارات يکی ازشنوندگان برنامه رودس ١درتحرير قبل 
  .اکنون برقرار معھود حاضراست و

  شاهد موضوع

کرد  نيکی ازشنوندگان برنامه رودست که اين تحريربا احترام حضورشان درود ميفرستد مطلبی را عنوا
بميان  رن تحريآ که ملخص قسمت نخست اين تحرير به اضافه تائيد مفھوم ومنطوق مطالبی است که در

   .مدآ

  :ست چنين استدخطاب به روشھادت ايشان 

 <شماکه دوستداروخواھان نظام پادشاھی ھستيد واگررضاپھلوی را قبول نداريد گزينه شما چيست مگر
  )١( >شخص رضا پھلوی را قبول داشته باشيد

  پاسخ رودست 

تمام ھمفکرانم عاشقانه شاھزاده  رضا  و قای اميد دانا)آدرمورد شاھزاده، ايشان شاھزاده اند. خودمن («
شاھزاده بگوئيم شاه بشود يا نشود ی ايشان است. اين مانيستيم که بلمون جابپھلوی را دوست داريم ودرق

درصد طرفدارپادشاھی ھستيم.  ١٠٠که دراين سی سال کاری نکرده اند ما  )٢( ندتواين خودشون ھس
گاھی رساندن آن جايگاه نيستيم که پادشاه انتخاب کنيم کارما فقط آ ما در .اميد واريم که ايشان قبول کنند

 . مادرجايگاھی نيستيم که برایازمن توقع بيشتری نداشته باشيد )٣( گھی رسانی ميکنيمآ است  ما فقط 
  ».......)۵(ملت تعيين تکليف کنيم 

ن بجاست قدری به سابقه موضوع که دقيقا متضمن سوال وجواب رودست است آقبل ازنقد سوال وپاسخ 
  .رجوع کنيم

  باسابقه حركت كنيم

(دربرنامه رودست) صحبت وسوال امروز  ن ايرانيارآمراجعه به سابقه ما را متوجه ميکند که  سوال 
 اغازگرديد و ۵٩آ١بان سال آنھم  ساختگی است که به مجرد اتيان سوگند سلطنت درنيست بلکه معضل 

                                               
١ - .pdf2016May26-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/RodastTadavomeSaltanatVaGhanoon1400http://  



 حقوقدان -اميرفيض -شاھد موضوع در رودست و تداوم سلطنت                                       ۶از  ٢برگ  ٢٠١۶/٠۵/٢٨، شنبه=کيوانشيد 

يک تالش  کنون ھم مبتالبه مبارزه است ودرکالم توضيحی موضوع تبديل اعليحضرت به رضا پھلوی تا
سابقه ای دارد که خوشبختانه  ثارحقوقی بسياراست وآی مفھومی ومتضمن منطوقی نيست بلکه تالش

  .مقصودند سنگرھا شاھد

  شاه نه وارث  –شاهد اول 

داد دراظھاراتش اعليحضرت رضاشاه دوم را با سلب عنوان قانونی سلطنت خطاب قراراولين کسی که 
بودند که اعليحضرت را  فرزند شاه ودريک مورد وليعھد ودريک مورد  ارعلی امينی وھمزمان شاپوربختي

به رد  ١١٢بشماره  ۶١مرداد سالا ١۴خواندند که درسنگر مدعی سلطنتودر چند مورد  وارث شاه 
   .نھا با استدالل پرداخته شدآتالشھای مزورانه 

  چشمه اي ازمقاومت اعليحضرت 

اين تصورنابجا ونادرست است اگرفکرکنيم که اعليحضرت درمقابل تعرضاتی که نسبت به موقعيت سلطنت 
واکنش اعليحضرت نسبت به اظھارات امينی که   ازينجا جادارد که ھم ؛ميشد ساکت وبی تفاوت بودند

  .فرين وسربلندی ياد کنيمآناميدند ھمراه با  مدعی سلطنتاعليحضرت را 

 مدعی سلطنتموضع اعليحضرت را  با ايران تربييون درمصاحبه ای بالفاصله بعدازاينکه علی امينی
  :ناميد اعليحضرت  درمصاحبه  با روزنامه فيگارو  فرمودند

نھاست ھريک آينده ايران دردست آھای  دکلي درھبران زيادی درتبعيد ھستند که ھريک ادعا ميکنن <امروز
ازاين افراد درحقيقت به گونه ای به پايگاه ملی تکيه ميکنند ولی من فکرميکنم تنھا سلطنت ميتواند 

م مشروطه جائی نان باشد وھمزيستی اعتقادشان را ممکن سازد بھرحال ھمه اين مخالفان درژيآبراينده 
                  >ن ھستم می گروندآوھرروز شمارتازه ای براعتقاد سلطنت که من نماينده خواھند داشت 

  )١۵۴شماره  ۶٢(ازسنگرھفتم فروردين 

بودن اعليحضرت درواقع يک مشت  مدعی سلطنت بری مبنی نبيانات اعليحضرت درپاسخ به  ادعای امي
    .ومنطقی به ادعای ناپاک علی امينی بود حکم حقوقی

   :ورده ميشودآن سنگربه اينجا آچند سطری ازابتدای 

<کيفيت نامبری ازشاه اين روزھا مثل ھمه چيزھای ديگرخود مسئله ای است مھمش دراينجاست که عده 
با نامھای رضا  ژيم پادشاھی ايران ھستند معھذا شاه رانکه معتققد به قانون اساسی مشروطه ورآای با 

يک  شاه وپادشاه وشھريارايران که ھر ذکر از ورند وآرضا  درنوشته ھايشان به خطاب مي يا پھلوی و
   .تبادرذھنی يکسانی دارد خودداری ميکنند

نميشد وبه شھادت ن تاريخ عنوان شاھزاده برای اعليحضرت بکارگرفته آھمانطور که مالحظه داريد در
روزنامه  وسپس بختيارو برخی از جانب راديوی اسرائيل از ھمان سنگر عنوان شاھزاده  برای اولين بار

گرديد  ايران وپادشاه حذف وشاھزاده رضاپھلوی فراگير ھايش رسم شد وکم کم بسرعت عنوان شھريار
قانيت تداوم مشروطيت وقانون راستای اعتقاد به ح بشرحی که امروز پايگاه ھای محدودی است که در

   .اساسی وسلطنت ازعنوان قانونی اعليحضرت برای ايشان استفاده ميکنند
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 مريکا ازآوزارت امورخارجه و مخالفت ن زمان ھنوز طرح ھنری برشت درخودداری آگفتنی اينکه در
شده منتشر مريکا آوزارت خارجه  از  ۵٨نای قانون اساسی که درسال قبول تداوم سلطنت ايران برمب

بانماه با اتيان سوگند آدردسترس قرارنداشت والجرم تالش قطع تداوم سلطنت که اعليحضرت درنھم  ،بود
پس  منظورميشد  و ۵٧و شورش ساخته بودند يک اقدام سطحی واحساسی ناشی ازاثرات وجّ  پايدار نراآ

شاه به  موضوع تبديل ومستندِ جه ديدگاه ھای سياسی موّ بود که مريکا آازانتشاراسناد وزارت خارجه 
  .شکارشدآشاھزاده ورضا پھلوی 

> که ايرانی باشيد نه فاحشه فرانسویمقاله ای داشت تحت عنوان < ١٧٠سنگرشماره   ۶٢سال  در
نجلس بود که خواننده مزبور به آن اعتراض يک ايرانی خواننده يک روزنامه فارسی لس آمناسبت 

را اعليحضرت رضاشاه دوم پادشاه ايران را بانام رضا پھلوی ياد شما چ< :مديران روزنامه نوشته بود
   >؟ميکنيد

  :توجه

 ن ايرانيارآدارای ھمان وزن حقوقی واعتراضی است که  ١٣۶٢ن ايرانی درسال آقابل توجه اينکه سوال 

  (پايان توجه). درميان گذاشته است سال قبل  ٣٣يعنی به فاصله رودست دراين سال  از

<برای اينکه ما متملق  :سوال کننده جواب ميدھد پرسش،نجلسی به آان روزنامه ايرانی لس مديرِ  ؛باری
  (ھمان سنگرصفحه دوم)                                                             !>وچاپلوس نيستيم

  اكنون بهتراست عينا به نوشته سنگرمراجعه شود 

 نده پراحساس خود حقيقت را بگويد که ما قائل به پادشاھی رضا<مديرروزنامه که نميتوانسته به خوان
به ھمين دليل است که فقط با نام کوچک خطابشان ميکنيم وچنين جواب صادقانه ای  و ،پھلوی نيستيم
  .>پاسخ ميدھد ما متملق وچاپلوس نيستيم امه را برای خوانندگانش روشن ميکرد،ماھيت روزن

   :ن روزنامه بعدھا نوشتآ تملق وچاپلوسی دوام نيافت والبته اين ظاھرسازی وتوسل به 

عليه  ١٢٩٩رضاخان سردارسپه درتاريخ سوم اسفند ا<رضاپھلوی شاھزاده است نه شھريارايران. زير
ن زمان کودتا کرد وسلطنت خود کامه را جانشين مشروطيت نمود وايشان ھم ازنسل رضاخان آمشروطيت 
عرف شاھزاده  نظر وی است مانند ھمه شاھزادگان دوران تاريخ ازن روز وموسس سلسله پھلآسردارسپه 

  )۴۴٩(پيام ايران شماره                     >ميباشند مانند شاھزاردگان صفوی وقاجاريه

ت ايران عليه سلطنت وفته مل<خشم فروک :ھمان روزنامه نوشت بعدھا و ،اين ھم ھمه داستان نبود ھنوز
خانيم نه  ما نوکرکه  ندنھا نگفتآھمه  ولی ھيچيک از ،>تان تاريخ فرستادبه گورسقيام کرد وسلطنت را

   .قبول نداريما تداوم سلطنت راقبول ندارد وماھم مريکآنوکربادمجان 

  ايراني باشيد نه فاحشه فرانسوي 
 وسيع وناجوانمردانه ای نسبت به مقام سلطنت حمله بسيار ۶٢مرداد ماه سال ا سنگرھا نشان ميدھد که از

مد که ھرکس آمسئله ھتک حرمت ايشان بصورت مسابقه در ران يعنی رضاشاه دوم شروع شد واي
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مقاله ايرانی باشيد  رگسن ھا اين ناسازگاری زادی طلب است  درمقابله باآ ت واھانت کند بيشترفبييشترخ
  :ساخت منتشر راشويم  شناآن مقاله آ از باشد که با قدری نه فاحشه فرانسوی که اکنون شايد بجا

  بي حرمتي به پادشاهان <

نگرفته  قرار تحقير اشته ھيچگاه پادشاھان ايران موردنجا که امکان تحقيق وجود دآ درطول تاريخ ايران تا
. حتی اعراب که با بی حرمتی وسلب عناوين پادشاھی مستقرنبوده است بر نان نيزآاند وبنای خطاب 

به محترم بدانند درنامه ھائی که محمد  رانآطبع نميتوانستند بال شنائی نداشته وآالقاب وحقوق شخصی 
   .سالطين وپادشاھان ايران نوشته احترامات وعناوين پادشاھان را رعايت کرده

جستجوی در تاريخ نشان ميدھد که  پادشاھان ايران بندرت ازطريق سلب عنوان پادشاھی وخطاب 
 قرار دردسترس تحقيق سنگر هک نجاآ اين موارد تا، اندنام، مورد تحققير قراررگرفته  با آنان قراردادن

عثمانی  واقعه تاريخی بين ايران و دو گاھيم تنھا درآداشته به استثنای اعمال زشت مصدقی ھا ومالھا که 
  .اندبا نام کوچک خظاب قرارداده  شاه ايران رافاحشه فرانسوی ديده شده که  ای دوونامه ھ

 ٩٠٧وديگری نامه خان ازبک است که بسال  ٨٩۴شاه عثمانی درسال يکی نامه ھای سلطان سليم پاد
درج است  که برعايت کوتاھی  ٧صفحه  ن نامه ھا درھمان سنگرآبه شاه عباس نوشته شده (مشروح 

  ن به اين تحرير خودداری شده است)آاين تحرير ازانتقال 

  فاحشه فرانسوي  دو

 ميالدی مامور ١٩٠٠وزارت خارجه فرانسه درسال  يک فرد فرانسوی بوده که ازطرف »گزاويه پاولی«
ميان  از او است شاه بوده  ه ناصرالدينلمج وشخصيت ھای مدعو دولت فرانسه ازپذيرائی ازسالطين 

نامه ای که فرانسويان بھنکام اقامت ناصرالدين شاه به مقراقامت شاه فرستاده اند تعدادی را  ۶٠٠
   .استده ودرکتابجه ای انتشارداده يبرگز

نھا آشاھنشاه ايران وامپراطورايران وامثال  –شاھنشاه ھا  –نامه ھا با عناوين  اعليحضرتا  نآتمامی 
قای آشروع شده به استثنای دونامه که ازسوی دوفاحشه فرانسوی به ناصرالدين شاه نوشته که با عنوان 

   .شده است غازآناصرالدين 

  وشته سنگر آمده است:ن نآ (متن نامه ھا درھمان سنگرھست)  وزير

 يا قای رضاپھلوی وآنامھای  با ی رھبری سياسی که شاه ايران راقايان مدعآ –قايان روزنامه نگاران آ<
   >.رضاپھلوی خطاب قرارميدھيد سعی کنيد ايرانی باشيد نه فاحشه فرانسوی

  )٨ھمان سنگرصفحه (                                                                                             

  افشاي طرخ هنري برشت 
 ن بوسيله ھوشنگ نھاوندی  تکليفآ مريکا واجرای بخشی ازآافشای طرح مزبور بوسيله وزارت خارجه 

ثار وکيفيت اجرائی طرح ھنری برشت آ شودن بحث محظورات شاه ون گآ روشنی درمقابل سنگرقرارداد و
ن اختصاص يافت ولی نکته مھم درماجرای افشای طرح ھنری برشت اينجاست آبود که چندين سنگربه 
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 مريکا را درامورآ شکارآکه ھيچيک ازروزنامه ھای ايرانی خارج ازکشور به طرح مزبور که کامال دخالت 
شاره ای کرد ونه اعتراضی  ودرحقيقت تشريح ميساخت  نه ا شکارآايران وحقوق سياسی ملت ايران 

داشت که بھانه ھائی که بخشی ازايرانيان ـــگجالی باقی نميـــمن آفيت اجرائی ــح ھنری برشت وکيرط
نظام سلطنتی ايران را  ازمتصدی سلطنت، ن بطورضمنی با سلب عنوان پادشاھیآساخته بودند ودرپناه 

  .شکارشودآميساختند  مختومه قانونیِ 

  وامــــــا بعد

خودرا معذور ميسازد وبه ، ادامه سابقه امر عايت کوتاھی ازرحاضربرخالف تمايل قلبی بمناسبت رتحري
  .نقد سوال وجواب موضوع اين تحريرميپردازد

  :سوال کننده ازرودست پرسشنقد  ) ١(

سوال از رودست درحاليکه به ظاھريک سوال معمولی وساده است ولی درباطن يک سوال منطقی وتوام 
تائيد  ن پاسخ راآن خارجی وفضال وشعرای ايرانی نجا ميرسد که محققيآن به آبا حکمت است  وپاسخ 

ب نميکنند انتخا را وھمانطورکه مردم پيامبر سلطنت رسالت استاين مقصود است که  ن درآ کرده اند و
 سلطنت طلبی رودست ون دين تعلق به او دارد لذا آپيامبرمسلمی است که  دينی دارند به اعتبار اگر و

 بر استوار خواست ھايشان منطقی و و ھمه کسانيکه قائل به تداوم سلطنت رضاشاه دوم نيستند افکار
  .ناظربرفلسفه سلطنت ايران نيست  ارکان حکمتِ 

  سلطنت رسالت است 

مطرح شده است واين تحرير به اقتضای  ١۶۵رسالت بودن سلطنت درسنگرھا ازجمله سنگرشماره بحث 
   .مورد به اشاراتی ازھمان سنگرقناعت ميکند

 <دالئل تاريخی وحقوقی براينکه سلطنت رسالت است به دورشته تقسيم ميشود يکی دالئل َنقلی و و
   .م منقسم به دالئل تاريخی ودينی دانسته اندديگری دالئل قانونی  که محققين دالئل قانونی را ھ

ورده آسراززيرخاک دردالئل تاريخی شامل کتبيه ھا وسنگ نبشته ھای تاريخی است که پس ازھزاران سال 
  ...... واين پيام راستين رابما ميدھند که سلطنت رسالت است

بالصراحه  ئله رسالت سلطنتمسن درسنگرھا اشاره شده است) آ (موارد ذريمگکتبيه ھای تاريخی که ب از
 وشعرای ايرانی قرارگرفته است ازجمله شاھنامه فردوسی، مثنوی مولوی، اخالق المورد تائيد وتفسيرفض

 ناصری، تاريخ بخارا، قابوس نامه، اخبارملوک فرس، مروج الذھب، مجمل التواريخ و بسياری ديگر که
   .برای تميشيت اموردانسته اند قاطعانه سلطنت رارسالت الھی وشاه را فرستاده خداوند

فالسفه بزرگ ايرانی که درزمينه رسالت شاه نوشته ای عميق ومتفکرانه ای دارد ابن سيناست. نوشته  از
  .ه شاه برھبری مردم  ازسوی خداوند معين شدهاو براين پايه است ک

 ومستشرقين اروپائی درباره ذات وکتب مولفين ايرانی واسالمی که بگذريم ميتوانيم به نتيجه محققين  از
   .يمنماھيت سلطنت ايران نگاه ک
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شاه رابرگزيده پروردگاربرروی زمين ونماينده کل ووحدت وتماميت ومظھراستقالل  ؛کريستين رتورآ
  .وعظمت کشور ميداند

وبه اوکمک ميکند  پروردگارشاه رازميان مردم برای اجرای رسالت الھی برميگزيند :نيوفيالکت  ميگويد
تا به ھدفھای خود برسد  مقام شاه مقدس وتقديس او واجب است بد خواه اين منبع نور دشمن خداوند 

  .ه سايه يزدان) شاه درروی زمين ابالغ ميشود(بوگناھکاراست  فرمان خدا 

  دالئل ديني 

ن آقر. ا دانسته استعطيه وخواست ورسالتی ازسوی اھورمزد نراآدراوستا ھرکحا که ازسلطنت ياد شده 
سوره  ١٣۵و ٢۵سلطنت  را موھبت الھی شناخته وايات بسياری ازجمله  اوستا نگفته کهھم نيز بغيراز

سوره يوسف  صريحا سلطنت عطيه خدا دانسته شده است  که ازجانب خدابھرکسی که  ۵۶عمران و
است دليل قاطعی بررسالت بودن مده آن به تاکيد آلزوم اطاعت ازپادشاھان که درقر اوبخواھد خواھد داد.

   .سلطنت است

  نتيجه

اين زحمتی که برای خوانندگان محترم درصرف وقت خواندن اين تحريرايجاد شد فقط با اين ھدف صورت 
  :گرفت که

وھمانطور که مرسوم نيست که پيامبران با ھمه پرسی انتخاب  بشناسيم که رسالت استسلطنت را  **
ھمان وجه وصورت را  ،سلطنت ھم به اعتباررسالت ،پيامبرانند وسپس اديان ظاھرميشود  اول وشوند 
جمله انتخاب بھترين زن  تی ازآکسانی که تداوم وبقای سلطنت ايران را به ھمه پرسی واحتماالت دارد و

نھا که ادامه نظام پادشاھی ايران رابه ھمه آيا  وموکول کرده اند  )جمن سلطنتیقانون اساسی انمرد ( و
برای  يا و ،را سلطنت طلب بی شاه ميدانند ا خودي و سوی مردم ميدانند  از راانتخاب شاه  پرسی و

 و وھوس است نه حکمت بيانشان ازباب ھوا بدانند که ؛نھاآاعليحضرت قائل به صالحيت نيستند وامثال 
  .اخته اندبازيچه خود س شاھنشاھی ايران راھن فلسفه ک

   >؟رضاپھلوی راقبول نداريد گزينه شما چيست گراسوال کننده پرسيده است < **

که گزينه کسانی که تداوم سلطنت به پادشاھی ن اين خواھد بود آ، وجواب ھمراه با جواب است سوالِ 
زيرا نظامات  يرقانونی وھرج ومرج اعليحضرت رضا پھلوی را باورندارند يا جمھوری است ويا نظام غ

   ؟حقوقی مرسوم درجھان امروز يا سلطنت است ويا جمھوری

   .اين تحرير نيازبه ادامه خواھد داشت

  

  

 


