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  حقوقدان -يضاميرف

مطرح شد واکنون جواب رودست به سوال ازرودست سوال کننده  رسش،پدرقسمت نخست اين تحرير 
  ١ .مزبور دردائره تکليف اين تحرير قراردارد

  پاسخ رودست بقرارزيراست 

خودمن وتمام ھمفکرانم عاشقانه شاھزاده رضاپھلوی را دوست  و ، ايشان شاھزاده اندموردشاھزاده در
. اين مانيستيم که به شاھزاده بگوئيم که شاه بشود يا نشود اين خود ايشان داريم ودرقلبمون جای دارند

درصد طرفدارپادشاھی ھستيم اميد واريم ايشان قبول راين سی سال کاری نکرده اند ما صد) که د٢ھستند (
گاھی آما فقط  ؛گاھی رساندن استآکارما فقط  ،) مادرجايگاھی نيستيم که پادشاه انتخاب کنيم٣کنند (

  .)۴ازمن توقع بيشنری نداشته باشيد} مادرجايگاھی نيستيم که برای ملت تعيين تکليف  کنيم ({ميرسانيم 

  نقد اظهارات رودست

 اين توضيح بجاست که پاسخ رودست به سوالی که ازجانب يکی ازشوندگان برنامه رودست مطرحنخست 
نبوده است وعلت اين اشکال دراين است که سوال کننده که سوال او  شد ارتباط سوال وجواب را حامل 

 ديد گاه درقسمت نخست اين تحرير مطرح شده  ديدگاھش نسبت به سلطنت ديد فلسفی ورسالتی بوده و
گاه دوستی وعاشقی است وچون اين دو يکی برمبانی عاطفی واحساسی وديگری برمبانی رودست  ديد

وتالش اين تحرير ھم  ھمراه باشدنميتواند با پاسخ متعادلی  ،متصوراست بودن سلطنت والھی اعتقادی
شقان خصوصيات عا ازبرای جايگزين ساختن عشق وعاشقی به رسالت بسيار کم بھا ودشواراست زيرا 

، ناشی ورابطه بين عاشق ومعشوق استواری دراعتقاد استاستواری درعشق وازخصوصيات معتقدين 
از ديد واحساس موضعی است درحاليکه رابطه معتقد واعتقاد ناشی ازبينش ھای الھی وطبيعی 

   .وتفکرانسان نسبت به مبداء اعتقاد  است

  وامــــا بعد
 ، اين خودانيستيم که به شاھزاده بگوئيم که شاه بشود يا نشودپاسخ رودست دائربه اينکه اين م -)٢(

منزه  ،رسالت  زيرا  ؛ايشان ھستند االخر.......  ناشی ازدرک نادرست ازفلسفه سلطنت وپادشاھی است
  .رسول بشود يا خير ،اينکه  افراد بگويند رسول است از
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رواج  آمريکاعمله  سی ايرانيانِ ازبعدازطرح ھنری برشت درفرھنگ سيا ،ی ازسلطنتتچنين درک نادرس
گفت که مفھوما شبيه ومتاثربراظھارات   ھاسالھمان وشاپوربختياردرمورد اعليحضرت مطلبی در يافت

   :رودست است او گفته

رده که شاه بشود اوخودش را کانديد سلطنت کرده مادگی کآک شاھزاده است  که اعالم رضا پھلوی ي<
  )١٧٠مصاحبه  بختيارباپيام ايران  مشروح درسنگر(                                                  >است

  قدنــريشه بحث و

 ائی وحتی تحقيقی وفلسفی وحقوقی بايد اول تشخيص موضع طرف راياعم ازفيزيکی وشيم یناليزآ درھر
 ،يا مامورقدرت حق استآ ؛تخب مردم استيا منآ ؛يا رئيس وآمراستآيا جسم است آ، يا جوھراستآداد که 

وقت به قضاوت درباره اش ــــنآ ، مشمول کدام قانون استيا رسول وفرستاده خدا وسکان داردين استآ
  .نھم به اعتباراصول ونصوص مربوط به ھمان موضعآ ،رفت

حال  مده که چون درسی سال گذشته کارخوب نکرده آبمنزله کارمند وکارگری در ،، شاهدرپاسخ رودست
  .تثبيت مقامش زيرسوال است  درست مانند سرعمله يک کارگاه دررابطه با صاحبکار

> ايشان ھستند خود ،اين مانيستيم که به شاه بگوئيم که شاه بشود يا نشود< :نجا که رودست ميگويدآ
   .ستن اآلطفی به قانون اساسی ومتمم  ن پادشاھی وبيشترکمئيآ سلطنت دربارزه ای ازعدم التفات به سير

ورده آ ساله شاھنشاھی ونيز درمتمم قانون اساسی که سنت سلطنت را به نص وقانون در ٢۵٠٠درسنت 
خود شاه ھست که به اوحق داده شده که بگويد  ونهنه مردم ھستند که به شاه بگويند شاه بشود يا نشود 

 بيک معنا را نھاآدست . فرق بين رسالت پادشاھی با مقام انتخابی ھمين است که روشاه ھستم يا نيستم
   .گرفته است

  :درمصاحبه با احمد احرار ميفرمايند ١٣٧٩خود اعليحضرت رضاشاه دوم درسال 

دست خودم نبود که بعنوان فرزند ذکورپادشاه با نام خانوادگی  –من به اختيارخودم  وليعھد نشده ام <
نوشت بعھده من گذاشته سرنوشت چنين خواسته ودرحقيقت اين وظيفه راسر ؛مده امآپھلوی به دنيا 

   >است

  مصاحبه احمد احرارکيھان لندن)(                                                                                 

تصدی  مدنم ونه درآاختيارمن نه دربوجود  ؛زائيده سنت وھويت کھن ايرانی ھستم )اعليحضرت( يعنی من
) برمن قدرتی خارج ازاراده شخصطنت را سرنوشت (وظيفه وتصدی سل و ؛سلطنت دست من نبوده است

  .محول ساخته است

نقدر عبرت انگيز است که آ> ماطرفداری ازپادشاھی ھستيم اميد واريم ايشان قبول کنندعبارت  <  -)٣(
  .ن بشودآ خودش پيشقدم دررفع اثراز دارد رودست جا

اين  .سلطنت نکرده اند معناست که اعليحضرت تا کنون اعالم  مفھوم اظھارات رودست متضمن اين **
باطل کننده تمام کوششھای مبارزاتی ايرانيانی است که تالش دارند تداوم مشروعيت  ،چنين اظھاری
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ن مستقرومستحکم سازند  وازطرفی درست آمد آوبيانات پی اعليحضرت اعالم سوگند سلطنت  سلطنت رابا
   .ن بوسيله اعليحضرت بوده استآشت است که مانع قوام سلطت وتوالی درجھت تالش طرح ھنری بر

  گاهي رسان ها آمسئوليت 

اين تحرير نميخواھد گفته باشد که رودست درجھت طرح ھنری برشت فعال است ولی  ،سوء تفاھم نشود

ماموراست مسئول نيست مانند نامه رسانھای پستی واگرمستقل است  گاھی رسان اگرآ ,يدميخواھد بگو

ه است پخش کند وعذرش ھم ن مواد منفجرآا بسته پستی که محتوی ي گھی وآ مانند رودست  نميتواند ھر

  .وازمن توقع بيشتری نداشته باشيد>گھی رسانم آمن <اين باشد که 

رزوی انجام آ و انجام نشده دانسته نرا ازسوی اعليحضرتآقق قبول مورد نظررودست چيست که تح **
   ؟ا داردنرآ

ازوليعھد  او مخالفت کارتر ودرخواست  ، عليرغماعليحضرت درروز مقرر درقانون اساسی مشروطييت
موضع گروگانھا به تعويق اندازند اعتنائی نکردند وبا بيان عبارت  عالم سلطنت خودرا بواسطه مشکلکه ا

 واين درحالی بود که سنت اتيان سوگند وسلطنت خودشان را اعالم کردند ،رجواب کارترد تاريخی
رگذشت د نداشت وطبق صراحت قانون اساسی با م مزبورمشروطيت وسلطنت ايران نيازی ھم به اعال

   .طنه ودرتاريخ مقرردرقانون اساسی بطورقانونی به وليعھد منتقل ميگرديدلسلطنت به نايب الس ،شاه

مسئله قبول سلطنت  چرا ديگر نآمشھود  ونی وسوگند اعليحضرت وتبعات اين صراحت ھای قانبا **
؟ پس قبول يعنی چه وچرابايد صراحت مده استآ در برای رودست  بصورت معمائی ھمراه اميد وارم

واقعا ماھيت  ؟اجتھاد برنص کنيموخودمان قانون اساسی درمورد انتقال سلطنت به وليعھد را رد کنيم 
  ؟ين مسائل با طرح ھنری برشت چقدر نزديک استطرح ا

 و . قبول خدمت استبر است ونه انجام خدمت دليل  تصدی ، انجام خدمتنه الزمه قبول خدمت **
واستنکاف ھم دليل  استنکاف ازعقد است  ،عقد است  وعدم انجام وتکاليف موضوع عقد تصدی خدمت،

 چون ايشان کاری ؟يعنی چه .درموارد قانونی وتصريح شده ايجاد الزام ميکند عدم قبول نيست بلکه 
؟ نکرده  پس شاه نيست مگردرقانون اساسی ومتمم شرط تعلق سلطنت انجام اموری خاص مقررشده

کدام کاری قانونا الزم بوده  ۵٩بان سال آشرائط وروزھای حساس  نآدر .بغيرازاستقبال وسوگند سلطنت
  ؟نکرده استکه ايشان 

  منصفه بيطرفهيئت هاي 

وحتی سوگند  البته ترديد نيست که اعليحضرت نسبت به انتظارات عرفی وسنتی مردم نسبت به شاه  **
نقدرحساس ومھم است که واقعا ھيئت ھای بيطرف ومسلط آن نيز آکوتاھی مسلمی داشته اند  که سلطنت 

ن حد مورد آ ن مسائل درآاينکه نه  .نرا دارندآبه اوضاع واحوال سياسی صالحيت اظھارنظرنسبت به 
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 مگرما سلطنت ايران را .لحوق حکم فردی قرارگيرد که رد صالحيت سلطنت را ازاعليحضرت بنمايد
  ؟نرا ازخودمان بدانيمآساخته ايم که امروزحکم تداوم و قطع وصل مستقر

 و آمريکا، سياست آمريکاوزارتخارجه  که اسناد موجود ازقبيل طرح ھنری برشت يقين است  **
، بی تفاوت بودن ايرانيان خارج ازکشورواميد به شاه کشورھای اروپائی درحفاظت ازجمھوری اسالمی

محاصره شاه جوان  ،آمريکادرقرارگرفتن دررديف خدمه گرايشھای کثيری ازايرانيان خارج  ،بدون ياوری
وازطرف ديگرتالش ذره بينی  ،ازيکطرف نانآاعزامی  ونقش موثروقاطع جمھوری اسالمی ونمايندگان

، مسائلی است وموارد ديگر نھم بدور ازمعرکه آان خارج ازکشور درحمايت ازسلطنت يمعدودی ازايران
     .که درباره قضاوت موضوع معيارعمل بايد قرارگيرد

اعتقاد به  اش ت طلبینطلبی که اولين شرط سلططنت برای يک سل باری اين اظھارات رودست **
تنفيذ  ،وبرای دشمنان سلطنت سلطنت طلبان  ننگ و عار است نآرسالت سلطنت وقانون اساسی ومتمم 

> نميتوان چنين ديدگاه ھای رودست که ميگويد <ما فلسفه پادشاھی را حمايت ميکنيم از .ھای موثراست
     .گھی استآدررابطه با منبع  گھیآ. ارزش واعتبارانتظار داشت گاھی آھم به عنوان آن انگيزبرسوال 

  تفاوت درچيست

يلی تفاوت است که ايشان درمقام پادشاه ومکلف به وظائف پادشاھی شناخته شوند با يک فردی خ **
فرھنگ  درحالت اول پاسخ به انتظارات تاريخ و که ديگران اميد وارباشند ودعا کنند که اوقبول سلطنت کند

ودرحالت دوم ھيچ تکليف ميشود  ومبارزه ايرانيان واجد سر است  درحد قانونی تکليف ايشان  ايرانی
. فراموش نکنيم که حالت دوم ھمان ومبارزه ايرانيان مانند بدن بدون سراست وانتظاری ازايشا ن نيست 
  :ن بود وگفتآ است که بختيار خواستار

  >سياسی ويا انتشاراعالميه ويا بيانيه راندارد قای رضا پھلوی جزبنام يک ايرانی حق ھيچ حرکتآ<

  )١٠صفحه  ١٧٢مشروح درسنگر(                                                                               

=  نسبت به اظھارات مفصل بختياردرمصاحبه باروزنامه پيام ايران ھيچ اعتراضی ازسوی سلطنت  حاشيه
  پايان حاشيه)نرامحکوم کردند (آل محکمی طلبان نشد واعليحضرت بودند که با استدال

برخالف تصوررودست اختيارقبول ويارد سلطنت با وليعھد نيست وھمينطور است که انتقال سلطنت  -)۴(
 ۶٢بانماه سال آط به شرائطی باشد دراين مورد درنھم نميتواند ازطرف وليعھد مشروبه وليعھد 

ن به اثبات رسيد که سلطنت چه آ ) ودرسلطنت وشرطمقاله ای ارائه داد تحت عنوان ( ١٧٩سنگرشماره 
ودرکالمی روشن  سلطنت يک  درسنت پادشاھی وچه درقانون اساسی نميتواند توام با شرط پادشاه باشد 

  .ن قرارميگيرند وامانت داروتصدی سلطنت ھستندآ مسيرتاريخی وھويتی است که پادشاھان درمسير
   .ند شرط برکل وارد سازد بلکه تابع کل استپادشاه جزئی ازسلطنت است وجزء نميتوا

> اين ستيم واميد واريم که ايشان قبول کنندما صددرصد طرفدارايشان ھته است <اينکه رودست گف **
    .نسبت به پادشاه نه يک سلطنت طلب عبارت معمول جمھوريخواھان نسبت به کانديدای جمھوری است
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 ه شناخت فلسفه سلطنت خيلی غافلندسلطنت طلبان ازقافلاين موارد است که نشان ميدھد برخی از **
> تشخيص فھميديم  که ازنظربينشی خيلی مشکل داريم ای دل غافلقای اميد دانا گفتند <آنجا که آ و

   .درستی است  وھنوز برخی ازسلطنت طلبان نميدانند ويا فراموش کرده اند که سلطنت انتخابی نيست

  ميهمان سلطنت است ،پادشاه

که پادشاه وارد  داه اجمالی به سيرسلطنت درتاريخ ايران وقانون اساسی مشروطيت نشان ميدھنگ
پادشاه است والجرم  ھمانطور که ميھمان نسبت به  سلطنت ميھماندار ،يشوند وبه اين ترتيببرسلطنت م

ت رعايت اصول ميھمانداری  موظف است  پادشاه ھم نسبت به رعايت  اصول وضوابط سلطنت مکلف اس
عليحضرت تفويض کرده است است که قانون اساسی وسند سلطنت به احفظ  عناوين وتکاليفی  که ازجمله

  بيشترنه کمتر. نه 

 به حقوق سلطنت تجاوز كنند و كه تاريخ وهويت ايراني ميگويد ايشان نبايد ،راين استمقصود ازكمت
، نميتوانند به قواعد خودشان را رضا پهلوي بنامند ند،نراموكول به همه پرسي بفرمايآوم تدا

درالبالي اين عنوان  شهروند عادي بدانند و را ، نميتوانند  خودميهمانداري سلطنت بي اعتناء باشند
جرياني  يا در و مثال سخنگوي كسي بشوند  ،سلطنت تن بدهند به رفتارهاي دون شان باطله  

ويا  شوند  يوحدت مل و نسبت به تماميت ارضي كشورقرارگيرند كه مسقط تعهدات ذاتي سلطنت  
امثال د ويا دست كمك والتماس بسوي كشورهاي بيگانه درازكنند و نكشوري كن فداري ازاعالم طر

كه اين  دست كمك يا و  ميهمانداري سلطنت ايران نبوده ونيستدرضوابط  نها كه چنين سوابقي آ
وگناهي نابخشودني  تعبير خصيت ذاتي ايرانيي فرستادن شردرقاموس فرهنگ ايراني به گدائوام

   .است

  تعيين تكليف براي مردم 

مادرجايگاھی جاست که گفته شده <آنکته ديگری که دربرنامه رودست  تامل برانگيزبنظرميرسد  **
  .>نيستيم که برای ملت تعيين تکليف کينم

ن متوسل ميشوند درحاليکه آاظھاررودست عبارت معمولی است که خيلی ازمدعيان رھبری مبارزه به 
  .ن منظورنميگرددآيت دعموميت  ومحدو

 ، بوسيله خود مردم با وضع قانون  درمحدوده قانون اساسی صورت ميگيرد وتعيين تکليف برای مردم
ن که رسالت است درقانون اساسی آن ازمنشاء سنت کھن سلطنت ايران وفلسفه ـحقوق سلطنت وتکاليف 

، تکاليفی است که . بنابراين تکاليف مردم نسبت به سلطنترقابل تغييراسترفته  که ابدی وغي به تذکر
 نظر مده است  الجرم ھرنوع اظھارآقرنھا جاری وساری وبا انقالب مشروطيت بصورت نص وقيد در



 حقوقدان-اميرفيض -در رودست و تداوم سلطنتدنباله شاھد موضوع                                ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۵/٢٩ ،يكشنبه=شيدمھر 

ن باشد ايجاد تکليف برای مردم نسبت آنسبت به سلطنت که خالف سنت سلطنت وقانون اساسی ومتمم 
ن قائل به آوتبعات  ۵٧برداشت ناظرومحدود به کسانی است که برای شورش به سلطنت است  واين 

   .ازجمله رودست وعموم صاحيان حقيقی ايران مشروعيت نيستند

> قضاوت مستنِد به ُحکم است که  اعم سال گذشته کاری نکرده ٣٠شاھزاده دراظھاررودست به اينکه <
   .ميشود از ايجاد تکليف برای مردم نسبت به سلطنت شناخته

  كارسياسي رودست

ھم است ، توّ اعالم روست به اينکه رودست کارسياسی نميکند وبه کارسياسی دوساله اش پايان داده **
سياسی بودن ويا  ، سخن گفتن ونوشتن ھم کارسياسی استزيرا کارسياسی تنھا عمل نيست بلکه حرف

نبودن کارھا ازماھيت کارفھميده ميشود وماھيت اظھارات رودست خاصه درمورد سلطنت نشان ازسياسی 
  .بودن فعاليت رودست دارد

گاھی آکه ادعای  رودست  بمناسبت  مشکالت اقامتی است  ممکن است درست باشد که تصوراين تحرير، 
   .نميتواند کارسياسی نکند اميد دانائی که اين تحريرميشناسد واال  ه است دخودرا رسانه ای کررسانی 

    

  


