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  ايران افق با دررابطه
  حقوقدان -اميرفيض

اظھارنظرھای جسته وگريخته ای شنيده شده  ،که اخيرا براه افتاده است »افق ايران«درررابطه با برنامه 
  .اميرابراھيمی  درمسير نقد و بحث  قرارميگيرد غالمعلی قایآاليحه  اکنون نھاآاست  که ازميان 

ات تذکرمآبانه است که اين وشامل نک عت وشفافيت خطاب به اعليحضرتعنوان شجااليحه ايشان تحت 
  .مقام توضيح وعرض پاسخ تنظيم ميشود تحريردر

  جهل درجايگاه

 ،معلوم نبودن جايگاه اعليحضرت وبقول ايشان رضاپھلوی ويا شاھزاده استيکی ازفرازھای اليحه ايشان 
  .ودشان را مشخص بفرمايندواليحه انتظار دارد که اعليحضرت جايگاه خ

جايگاه اعليحضرت را قانون اساسی مشروطيت وسنت  ؛چراکه اين قسمت ازاليحه ايشان مردود است
ساله سلطنت تعيين کرده است وجايگاه سلطنت چيزی نيست که افراد بتوانند خودشان را منتسب  ٢۵٠٠

مقام وسمت رابرای خودشان  ،افراد مت راقانون به افراد ميدھد نه اينکه             ِ اساسا مقام وس  . ن بسازندآبه 

   .نھا که درقديم متداول بودآنرابخرند وامثال آدرست کنند ويا 

علوم است دليل  م برخی سخنان اعليحضرت را که مغايربا جايگاه سلطنت وقانون اساسی مشروطيت ،اليحه
يين اه خودشان را تعوخواستاراست که بااعالم قاطع جايگ ضرت گرفته حنبودن وابھام جايگاه سياسی اعلي

   .کنند

روشن  شانياليحه در دو جا تاکيد دارد که ايشان  تکليف خودشان را کامال شفاف دررابطه با جايگاه تاريخ
   ؟يا ايشان اعليحضرت ھستند ويا شاھزاده ورضا پھلویآکنند  که 

اسی قانون اسدرحاليکه نويسنده اليحه به صراحت قانون اساسی واعالم تصدی ووفاداری اعليحضرت به  
 دارد چگونه ميتوان باورکرد کهـــمقرر درقانون اساسی باورن وحفظ تداوم سلطنت به پشتيببانی سوگند

ن وانگھی اين سخ ،اظھار اعليحضرت بروفاداربودن به سلطنت سبب ترضيه خاطر نويسنده اليحه بشود
خطاب به ژان نوبل   درابتدای مصاحبه درمصاحبه با راديو فرانسه  ١٣٧٧اعليحضرت است که درسال 

   :گزارشگربخش انگليسی زبان راديو فرانسه ميفرمايند

ن نصب کنيد من بعنوان رضاشاه دوم ناميده آبه  رسمیرضاپھلوی است واگربخواھيد عنوان  نام من<
  .)فروردين ھمان سال ١۵مشروح ونقد مصاحبه مز بور درسنگر> (ميشوم

اه اعليحضرت رضاشميشود < رسمیی برقانون باشد ومفھوم عنوان به معنای طريقی است که مبتن رسمی 
  .>شاه قانونیدوم پاد
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يا اين صراحت کالم اعليحضرت  يک توجه وتکان کوچکی به کسانی که دراستفاده ازعنوان بی محتوا آ
م ھبيان چنين  صراحتی  درحاليکه ...؟ ھرگز وابدا ندادازھم سبقت گرفتند داد »هشاھزاد«ميز آوتوھين 

  :ابدا الزم نبود چراکه

     انكاربعد ازاقرارمسموع نيست  

 ،قبول سلطنت وسخنان بعدی ايشان                                                         ِ سوگند سلطنت اعليحضرت ورعايت دقيق قانون اساسی ازبابت زمان  
ق حقبول  و شناخته ميشود که ازنظر حقوقی ميتوان عنوان اقرارن آوفاداری به سلطنت ورعايت حقوق 

   .قانونی که تفويض ايشان شده است گرفت

 > يعنی درتطبيقمسموع نيسترسمی انکاربعد ازاقرارھمانطور که ميدانيم ونويسنده اليحه ھم ميداند  <

 روزانه صد بارھم اعليحضرت بفرمايند که بنده يک شھروند عادی ھستم  اصال بفرمايند  گور، اگر    ِ مورد  
  .نرا زائل نميسازدآه ھيچوجه اعتراف به حق سلطنت ووفاداری به اين انکارات ايشان ب ،سلطنت پدر

 نکارا قبول سلطنت رابه اقراررسمی مبدل ساخته و ،زيرا سوگند سلطنت پادشاه طبق حکم قانون اساسی
  .ن واجد ھيچ اعتباری نميشودآ

 انکار نکه قسم بخورد ولی بعد پشيمان ميشود وآامضا ميکند بدون  کسی يک سند وتعھدی ساده را
ن که ريشه ای تاريخی آتعھد ميکند جامعه انکاراورانمی پذيرد تا چه رسد که سلطنت وتداوم  موضوع و

فرمان سلطنت بنام وليعھد صادرشده ووليعھدھم طبق قانون اساسی قبول  وقانونی دارد  فرھنگی و و
   .ھمراه با سوگند کرده استراسلطنت 

د را انجام نميدھ زامضا پشيمان ميشود وتعھدشپس ا ،کسی سندی را امضا ميکند که مبالغی بدھکاراست
او  يا تعھداتآيا به صرف اينکه گفت من امضای خودم راقبول ندارم ويا امضا کردم که فالن گفته باشم آ

   ؟ساقط شدنی است ويا اورا ھمچنان بدھکارخواھيد شناخت

د قائم مقام سوگنيا ميشود شده وابرازاعليحضرت اظھارات ونظرياتی که ازسوی ھيچ منطقی اجازه نميدھد 
کالمی   اين چنين امری  ممکن است ازجانب افراد عادی وظاھربين و. گرفت ن آويا ناسخ  سلطنت ايشان

  .افراد حقوقی وفعال درکارھای سياسی ابدا مقبول قرارنميگيرد نزد قبول تلقی شود ولی

  رابطه افراد درجوامع حقوقي 

    .ن مشخص ميشود نه با حرفرابطه افراد درجوامع حقوقی با قانو

 ميھمانن آخانه را از ،درتعارفات می بينيم که ميھمانی که وارد خانه ميشود  صاحبخانه درنظام تعارفی
مالک خانه                  ِ سقط رابطه مالکيت   ُ م   ،يا اين اعالمآ مديد)آبه خانه خودتان خوش ( صاحبخانه ميداندو او را 
  ؟ميشود

يا اين تعارفات واظھارات ھرقدرھم آ معرفی ميشوندمعمول است که افراد برادر وفرزند خود درتعارفات 
  ؟که جدی وتکراری باشد سبب رابطه نسبی خواھد شد
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> پس تاثيراين کالم ناسخ من يک شھروند عادی ھستم، چونکه اعليحضرت فرموده اند <درتطبيق مورد
 دارم نباشد و ؟ البته اگرحسن نيتتداوم سلطنت درقانون اساسی وسوگند سلطنت اعليحضرت خواھد شد

  !دشمنی حاکم باشد بله ايشان ميشوند شھروند عادی

يا همانطور كه وديعه دار و ؛نرا داردآيعه دار كه پادشاه است مسئوليت حفظ وديعه است  ودسلطنت 
وديعه  ن درامان سازدآامانت دار نميتواند امانت را رهاكرده وخودرا ازمسئوليت حفظ وپاسداري 

   .ملت ايران دارد ی برابرفرھنگ وتاريخ وعظمت  وحقوق رادروسعتدارسلطنت ھم ھمان حکم 

 راانتظار اليحه ازصراحت کنارگيری اعليحضرت ازجايگاه سلطنت چيزی نيست که دراليحه ايشان پديد
ن بوده اند وعده ای ھم اصرارداشتند که اعليحضرت اعالم استعفا آ                             ِ شده است  بسياری درگذشته پيگير  

   .ن زمان پاسخ گفته شده استکنند  که بھريک درھما

نوريزاده مقاله (من ھرچه شرط بالغ است با تو  – اليحه احمد مدنی -قای شفاآراه يابی  نجمله است آ از
که  ٢٠٠٢ژانويه سال  ٢١بتاريخ  ريان پورآقای امير ھوشنگ آواليحه  سرلشگردکترکی نيا – )يموميگ

  .ميتوان يافتدو نامه  نآ ی نزديکی را دراست تشابه موضوع ٢٠١۴ابراھيمی که سال اميرقای آاليحه 

ست منبعث ازطرح ھنری برشت اه سلطنت يک امرخودجوشی نبوده ونيگيری ازجايگه طرزتفکراعالم کنار

 و مريکاست که اعالم کرد تداوم سلطنت را که درقانون اساسی ايران ذکرشده قبول نداردآوزارت خارجه 

لطنت را اعالم کنند که موفق نشد وکاراورا بعدا کسانی س رد وپايان ،بسيار ھم کوشيد که شاھنشاه ايران
  .)ديگراناعليحضرت  ودفترعملجات احمد قريشی وشاپوربختيار و( ديگر درخارج ازکشوردنبال کردند

 مبارزهن درآی برشت ونقش موثروقاطع نظربه اينکه درتحريرات سابق وھمچنين سنگرھا به طرح ھنر(
گرچه اليحه مزبور بوئی ازتجديد  ،ر الزم نيستظکرارش بنه تصحبت شد اشاره و عليه جمھوری اسالمی

  .)اجرائی طرح ھنری برشت را دارد

  تقاضاي ناموجه

تقاضای ديگر اليحه اين است که  ازاعليحضرت ميخواھد که اعالم فرمايند ھمچنان به جايگاه  
اينگونه تواضع ھای سياسی وظائف تاريخی وارثی خود پايبند بوده ودرعين دمکرات بودن  و

   .را نوعی تاکتيک ميدانند
به بعد به اين نتيجه شفاف رسيده است که  ١٩٨۶ويا اينکه بفرمايند بعدازسالھای    

پايبندی به قانون اساسی واساسا سلطنت ديگرپاسخگوی مردم نبوده وشرائط سياسی جھانی 
ولذا اين راه دومی راکه سالھاست  دراين راه گام برداريد تا ديگراين اجازه رابشما نخواھد داد

  انتخاب کرده ام ........

  قسمت اول تقاضاي اليحه
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 دربخش باالئی اين تحرير عرض شد که روابط حقوقی افراد جامعه بطور عموم بوسيله قانون اساسی و
اين اصل کلی متضمن اين معناست که اظھارات واعمال  ؛يا قوانين موضوعه مشخص ومسلم ميگردد

   .استن فضولی آعنوان حقوقی خارج ازحد وتکليفی که قانون مشخص کرده نافذ نيست  واشخاص 

 قابل اعتبار ثارفضولی واعمال خارج ازتکليف وحقوق ناشی ازقانون ھيج اثری چه مادی ويا معنویآ بر
  .به غيرمجازات ھای مقرر درقانون)متوجه نيست (

سال ھم سابقه اجرائی  ٧٠ن احصاء کرده وآمم تکليف وحد وحدود شاه را قانون اساسی مشروطيت ومت 

که منطوقا ويا مفھوما با حدو حدوی که قانون برای ايشان مشخص کرده اعليحضرت  ھرسخن ،دارد

   .ازجنبه قانونی بی اعتبارو فضولی استھمراه نباشد 

  تعبير به تاكتيك 

شان درقانون اساسی وسوگند درطول سالھای اخير درقالب حد وحدود اي درحاليکه بيانات اعليحضرت
ن آچنان ارزشی برای  ،چرابايد  اليحه ن نميتوان قائل شدآبرای  ذره ای اعتباربنابراين  ،سلطنت نبوده

  ؟اظھارات قائل بشود که به تعبير تاکيک گرفته شود

 به فدراتيو اظھارعقيده ا امضا ميفرماينديه ايران رزقطعنامه تج ١١ماده  بعنوان يک شھروند اعليحضرت
يا آ و ؟نرا تواضع سياسی ويا تکنيک گرفتآيا ميتوان نام آ ؛ن  قطعنامه استآکردن کشورھم ضميمه 

< ست ويا توسل به اين امرثابت شده کهاراحت تر ،نآن مرافعه وعبورازآ حضوردر
خاصه  >.

  ؟حراست ازتماميت ارضی کشور راياد فرموده انداعليحضرت که تعھد  توام باسوگند در

اين اشاره الزم است که  متاسفانه اعليحضرت دربيست وچند سال گذشته مطالبی  ،به عنوان يک ناظر
 والمحاله مسائل و ويا تواضع سياسی قابل قراردادن نيست تيک کتا برموده اند که بھيچوجه درقالف

نھا  ت .يک ويا تواضع سياسی باقی نميگذاردجائی برای جاانداختن تکنکه ورد آ دمراتبی  را پيش خواھ
نچه خارج ازحد وحدود واختيارات مندرج درقانون اساسی آراه ھمان راه قانونی است که اظھارات ايشان 

   .ری فضولی استاست بی اعتباروکا

  معناي تواضع سياسي 

 د کارخانم اشتون کهنھمان داب ورسوم کشورھای ديگراستآبه معنای رعايت فرھنگ وتواضع سياسی  
   .روسری سرکردبا سفربه تھران 

 ن است که شھردارکشوری که به کشورديگری دعوت ميشود ازباب تواضع سياسی کليد شھربه اوآمانند 
، رژيم ، اظھارنظر مصرانه کردنوحد وحدود سلطنت وبرخالف قانون اساسی نھا کجا. ايداده ميشود

رابه التاری ونھاد سلطنت  وجاھت ملی دادن  ۵٧ا محکوم دانستن وبه شورش سلطنت مشروطه ايران ر
   .نھا که متاسفانه کاالی رايج مبارزه شده استآوامثال  گذاردن 
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  .ابراھمی انتظارنداشتمقای اميرآ از را شکارآاين بی سليقه گی 

  قاي اميرابراهمي آبراي استحضار

  بيان کنند اقای اميرابراھيمی براينکه اعليحضرت بطور قاطع وشفاف موضع خودشان رآانتظاراليحه 
   :ممکن است ناشی ازدومورد باشد

  نخست پرت بودن ازرويداد هاي مبارزه 

ليحضرت نالين که موضوع سلطنت اعآاعليحضرت درمصاحبه فوکس  ٢٠١٢دردوسال قبل يعنی سال 
   :فرمودندمورد پرسش قرارگرفت 

ميبايستی من به اين سن  ،. طبق قانون اساسی مااعالم سلطنت من دربيستمين سالروز من برگزارشد<
رسيده باشم تابتوانم شاه بشوم البته ميبايست درمجلس ھم سوگند پادشاھی ياد کنم بنابراين ميتوان گفت 

  >که بنابرقانون اساسی شاه ايرانم

به ايرانم سوگند  ؟ستدل وساده برای شما شفاف نيستبيان صريح وماين  ،قای اميرابراھيمیآ
 مھمتر ابان دشمنی ھا وبازھم دربي ابياورندخرروز اين تاکيد رآ وز صبح اول وقت وراعليحضرت ھراگر
 کوچکترين تاثيری نخواھد مريکا برصحنه مبارزه ايرانيان خارج ازکشورآ نھا قدرت ومديريت سياستآ از

ه شگرکشی عليه مصاحبباورنداريد به واکنش دبيرخانه ول .خواھد بوداغ د چون دانه برفی درکوير داشت و
   .ن رجوع کنيدآرسوائی نھم  باآشخص اعليحضرت  کننده  و

ن ازنظراعليحضرت به سوال وجواب فوکوس آگاھی ودرک حضرتعالی به تقدس سلطنت  واھميت آبرای 
   .نالين رجوع ميکنيمآ

   :نالين سوال ميکندآفوکوس 

ورش رابکنيد که دست ازخواسته ھای سياسی خود برداريد وتنھا مانند يک فرد معمولی <ميتوانيد تص
  )، ھماھنگ خواست شماستدقت کنيد سوال ،قای اميرابراھيمیآ(   >مبارزه وزندگی کنيد

   :اعليحضرت ميفرمايند

 کرد ومن را نان زندگی رابرمن جھنم خواھندآ؟ فکرميکنيد که ھواداران من چنين چيزی رامی پذيرند<
ن وبرادرانم اصوال چاره ای ندارم وازاين روتصميم اخواھرواھند خواند بنابراين من برخالف خائن خ

  >گرفته ام اين نقشی راکه برايم رقم زده خيلی جدی بگيرم وگرنه نميتوانم به چشمان خودم نگاه کنم

   :مده استآدرتفسيربيانات اعليحضرت چنين 

رت ن است که اعليحضآ، رساگريراز ربيان اعليحضرت گويای حقيقتی اندوھناک استعبارت خيلی جدی د<
شوخی ويا  الاقل  اصيل را دشاھی ومشروطيت وقانون اساسیتاکنون رسالت تاريخی وھويتی نھاد پا

  نراجدی وقطعی بگيرند> آنميدانستند وازامروز است که تصميم گرفته اند 



 حقوقدان -اميرفيض -با افق ايران دررابطه                                                        ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١١/٢٠شنبه (اورمزدشيد)پنج  

  )نالينآازتحريرمصاحبه فوکوس (                                                                                 

  خواست ديگر اليحه 

وبراين محتواست که  ارائه شد  خواست دوم اليحه که بطور مشروح درباال با عالمت 
  نرا نمی پسندد ......آبفرمايند سلطنت به درد ايران نميخورد ودنياھم 

 ردمحيرت کسلطنت پھلوی اھميتی برای مبارزه ندارد ايشان رسيدم به اعالم ايشان که دراليحه ھنگاميکه 
 است لمان آمقيم  که شيطان خاصیمورد توجه  با چه ھدف وانگيزه ای تنظيم وکه تنظيم اليحه مزبور 

   .داشته باشد دارد ميتواند را سوابق ممتدی درمخالفت با شخص اعليحضرت وھماھنگی با رژيم تھرانو

ولی ھنگاميکه خواست دوم ايشان را خواندم دقيقا متوجه شدم که خواست دوم ايشان ھمان خواست  
ای قآبرای سھولت توجه ن آ بخشھائی از ،بحث قرارگرفته استدرتحريرات سابق مورد نوری عالست که 

  ١. ورده ميشودآاميرابراھيمی وخوانندگان اين تحرير به اينجا 

فه تاريخی واجتماعی خاصی که برعھده خود گذاشته خودرا بيشترنوعی رضاپھلوی ازنظروظي قایآ<
اه رابرای تبديل محترمانه حکومت اسالمی ميبيند که ميتواند مانند ظاھرشاه افغانستان ر »گشايشگر«

چنان کناربرود که درخاطره  امماحترام ت راتيک ھموارکند وخود بابيک حکومت جمھوری واقعی ودموک
 )ن اشاره شد يک خائنآبه تعبيراعليحضرت که درباال به ای استواروفراموش نشدنی (مردم ايران چھره 

درک من اين است مادامی که رضا  –اداره کنند  وبگذارد ديگرانی که شايسته اند کشوررا معرفی شود
دام اين . تنھا راه اين اق، نقشی رانميتواند اجراکندپھلوی طرفداران خودرا ازپادشاھی خود نااميد نکند

  >.نچه درقرن بيستم درکشورمارخ داده بمن ربطی نداردآاست که ميتواند بگويد 

  از مقاله معمای رضا پھلوی = اسماعيل نوری عال)(                                                           

قادی پيوند فکری واعت و شکارآمالحظه فرموديد که انگيزه اليحه شما چقدر ؛قای اميرابراھيمیآ
  :است توصيه اين  ؛دنشان ميدھ حضرتعالی را

  رفيق نيمه راه نباشيد

  که راه ورسم شياطين نميکند تغيير        مبند اميد ای دوست   به خنده روئی شيطان

                                               
» جهمو«و » قابل تامل«توجه ويژه داشته و در بسياری موارد آنھا را  نوری عالاسماعيل  نويسنده اليحه بارھا در گذشته نسبت به نوشته ھای  - ١

 ک-قلمداد کرده است. ح


