
  در باره وصيت سياسی شاھنشاه آريامھر

  

نوشته استاد اميرفيض انجام شد، نسخه ای از » تز گروگان سلطنت«در پيگيری که بدنبال انتشار 
وصيت نامه از آرشيو نگارنده و نسخه ای ھم از سوی يک ھمرزم به من ايميل شد که ھردو دارای 

  سکته ھای انشايی بود. 

د اميرفيض به من فکس شد که امروز متنی که در زير به نظر خوانندگان گرامی می رسد از سوی استا
ا نوشته ھای پيشين برخی ايراد ھارفت و برای ثبت در تاريخ منتشر می شود.  از پس از مطابقت ب

  استاد امير فيض بسيار سپاسگزاری می کند.

  ک- ح

  

آمده  ۵٣٢تا   ۵٢٨ ھای در برگ» گفتگو ھای من با شاه«اسد هللا علم  یدر کتاب منسوب به آقا
  است: 

  آذر: ١پنجشنبه 

د کرد که دست کمی از يک نقطه عطف و به ياد ماندنی در تاريخ ما روزی که شاه خطابه ای ايرا
الع دادند که امروز صبح برای جلسه ھفتگی وصيت نامه سياسی اش نداشت. ديشب سر شام به من اط

اش با فرماندھان عالی ارتش به کاخ جھان نما نخواھد آمد و در عوض درکاخ نياوران می ماند. جلسه 
بايد در آنجا برگزار شود، و در پی آن جلسه دومی برگزار می شد که می بايد، من، نخست وزير، 

  م در آن شرکت کنيم. روسای مجلسين و رييس دفتر مخصوص شاھنشاھی ھ

به حضور پذيرفته شديم. خيلی تعجب کردم که شھبانو ھم به ما  حبما راس ساعت يازده و نيم امروز ص
  ملحق شد.

  متن بيانات ايراد شده توسط شاه که به وسيله علم خالصه شده است:

  وصیت نامه سیاسی انوشه روان شاهنشاه آریامهر
 و دربار عالی مقامات ،روسای مجلسين ،نخست وزير ،اين جلسه را باحضور فرمانده ارتش  

 .ميمطرح کن شما برابر در را بعضی مطالب خطيرومھم تا بتوانم ،ميميکنشھبانوبرگذار

و  اما دردورانی زندگی ميکنيم که تروريستھا ،فقط خداونداست که ساعت مرگ ماراتعين ميکند
  .ھرلحظه ممکن است عمرمن بسرآيدخرابکاران ھم ابزار مرگ را در دست دارند. 



اعضای شورای سلطنت  و شھبانو ،درصورت چنين رويدادی وتازمانی که وليعھد به سن قانونی برسد
مطيع  ،نيروھای مسلح ھمانطورکه ھميشه مطيع فرامين من بوده اند .خواھند گرفت مام اموررادردستز

  مطيع فرامين اوخواھندبود. ،به سلطنت برسد ،شاه آينده فرامين شھبانو وھنگاميکه وليعھد

ليکن بايد ھمان قدرمحترم شمرده  ،صادرشود جوانسال یممکن است فرامين آنھاازجانب زن ويامرد
  .ھمگی تان متکی براين است منيت زندگیا ،شود

  :امروزقصددارم وظائف آتی ھريک ازشماراگوشزدکنم

اينست که به دشمنان داخلی وخارجی مان نشان دھيم که ماپيش بينی ھای الزم رابرای کليه  مانھدف
 بطور مسيرھموار سياستھايمان خواه از وتوطئه ھای آنھارادرمنحرف کردن ما رويداد ھا کرده ايم

  يا بااعمال خشونت آميز، بيھوده است.تصادفی و

، حفظ تماميت اين مملکت استن صحبت کنيم که مھمترين وظيفه شا نيروھای مسلحنخست بايد درباره 
نقش آنھا نه درصحنه سياسی بلکه  .می باشند ،که مااعمال کرده ايم ای قانون اساسی آنھا مدافعان

  .که وظايف شاه راطبق قانون اساسی بعھده داردی است ھرکسبه  ری مطلق به شاه ياادروفاد

  شمارند.بآنھابايد نظام حاکم رامحترم  

فرامينش را از طريق رئيس ستاد صادرميکند ودرصورتی که رئيس مملکت با امور    ،فرمانده کل قوا
بايد   ،درغيراينصورت، شخص اوقرارگيرد اختيار در نظامی آشنائی داشته باشد چنين اموری بايد

 ،اين با وجود .با شورای فرماندھان ارتش يا تشکيالت مشابه مشاورين نظامی مشورت کندنخست 
افراد  .اوبزند حرف راحفظ کندوھيچکس نبايد حرفی برخالفرئيس مملکت بايدحق تصميم گيری 

  صرفا ميبايد ازفرامين اوبی چون وچرااطاعت کنند. نيروھای مسلح

ممکن است  ،امتيازات ويژه اش براساس قانون اساسی غفلت کندچنانچه رئيس مملکت ازاعمال  ،ليکن
ناگزيرشوند به او يادآوری کنند که صالح مملکت و وظايف قانونی اومستلزم اعمال  نيروھای مسلح

  خواھم کرد.قدرتی است که من اعمال کرده و

راساس آن بحال ب اجازه ھيچگونه تغييری رادرنظام حاکم که اين مملکت تا ايدب نمینيروھای مسلح 
  .بدھند ،پيشرفت کرده است

 .ران، توطئه کندامدھيچ فرماندھی آنقدراحمق نخواھد بود که بدنبال جاه طلبيھای خود خواھانه، باسياست
اين مملکت  ،وفاداری به ھمقطارانش قراردھد از فراتر افسری اطاعت ازشاه را تازمانی که ھر

  بود. دربرابرھرگونه ديکتاتوری نظامی ايمن خواھد

به  ،د که ھرھدفی که تعيين شده وھرپيروزی که بدست آمدهندستاوردھای دھه گذشته شھادت ميدھ
  بوده است. خيروصالح اين مملکت

  قرارداشت آنراانتخاب ميکردم.م خدا را به شھادت ميگيرم که اگر مسيربھتری دربرابر



 ھای ده گرفته تا شورا از ،درکليه سطوح ...قانون اساسی به پادشاه قدرت اجرائی تفويض کرده است
بياموزند که دروظائف سياسی خود سھيم بوده ودربنای سرنوشت وآينده خود  بايد ما مردم ،شھرواستان
  شرکت کنند.

خودرادردسته بندی ھا وباندبازيھا تلف  یاحزاب سياسی بايدمردم را دراين راستاھدايت کنند ونيرو
  ...نکنند.

  ...مجزا ليکن جدائی ناپذيرعمل کنند. ،انه انقالب سفيدقوه مجريه وقوه مقننه بايد بعنوان ستونھای دوگ

خداوندمتعال مسئلت دارم که بمن فرصت عنايت فرمايندکه شاھدطلوع تمدن بزرگمان بوده درگاه از
  ودرافتخارات آن سھيم باشيم.

نه فقط درطول  ،بايد موبه مواطاعت شود بمنظور دستيابی باين مھم، فرامينی که امروز بشماداده ام،
  ...نيز. ازآن پس بلکه ،عمرمن

 کشورتان را و فردی که اين فرامين راصادرکرده است واينک دربرابر شماايستاده است شما
رجديد بزرگی رسانده است وھيچگاه صداد به سپيده دم ع نجات ١٣٢٠ازسرخوردگيھای سال 

   (پايان) .رپديد خواھدآورد بازنايستاده استصع که آن ازانديشيدن به آنچه

وقتی سخنان شاه تمام شد، اتاق در سکوت محض فرو رفت. ھمه را گويی برق گرفته باشد نتوانستند  
فکر کنم،  کلمه ای به زبان آورند. خودم چنان تحت تاثير قرار گرفته بودم که نمی توانستم به ھيچ چيز

جز اينکه نمی خواستم لحظه ای پس از مرگ شاه زندگی کنم. از خدا می خواھم که قبل از شاه محبوبم 
  ١ بميرم.

بعدا شاه چند لحظه ای صرف صحبت با نخست وزير، روسای مجلسين و خود من کرد. می خواست 
مر مخالفت کردم. با اين ابداند بياناتش به چه ترتيب بايد به اطالع مردم بطور کلی برسد. من شديدا 

امکان دارد سبب آشفتگی شودو خدا می داند به چه نوع سو تفاھماتی دامن بزند. شاه با من موافق 
 و نظرش اين بود که فقط الزم است رئوس کلی علنی شود و آن وقت ھم فقط بطور غير مستقيم، بود،

  آن ديگر شبھه ای وجود ندارد... در امر جانشينی ومسايل مربوط به دصرفا بدين منظور که تصريح کن

  

 مارهشسنگر پياده شده است در ٣٣٢+١٣١متن وصيت نامه در سنگر شماره 
مطالبی به شرح ) ٢٠٠٤اکتبر  ٢٢= ٢٤٨٣( ١٣٨٣اول آبانماه   ٣٣٢ +٤١٢

  است: شده زير ارائه داده

  

                                                            
 او گرچه طبق اسنادی که ارائه شده آنگلو فيل بوده است ولی در طول خدمتش در نمی گذشت.  ١٩٧٩ای کاش آقای علم پيش از شورش  -  ١

  ک-. حھمواره خير خواھی ھايی ھم اعمال کرده است و مشاور خوبی بوده است



  فرمان یکم: دفاع از تداوم اجرایی قانون اساسی

تماميت اين مملكت است. در باره نيرو هاي مسلح صحبت كنيم كه مهمترين وظيفه شان حفظ نخست بايد
  آنها مدافعان قانون اساسي كه ما اعمال كرده ايم مي باشند. 

  مقصود از قانون اساسی که در زمان شاھنشاه ايران اعمال ميشد چيست؟ 

است  مقصود، کيفيت اجرای قانون اساسی است. چرا که قانون بواسطه سير زمان اجرا، دو صورت ويا دو شکل ممکن
کی ناشی از ھمان شکل وصورت تدوينی و ديگری، صورت و شکلی است که در طول زمان ودراثر بخود بگيرد. ي

  جريان و تداوم آن پديد می آيد. 

متمم قانون اساسی است که صورت تدوينی آن، عزل و نصب وزا را به عھده پادشاه  ٤٦مثالی که می توان آورد، اصل 
ھای ديگر از  شناخته است. و بسياری نمونه يرزنخست ورا در صالحيت قرار داده ولی سير اجرايی آن اصل انتخاب وزا 

جمله اصل دوم متمم که صورت تدوينی آن دخالت مجتھدين در امر قانونگزاری است ولی تداوم اجرايی قانون اساسی، 
  اجرای اصل دوم را متوقف ساخته است. 

تحريری ارايه شده است که می تواند مورد  ٣٣٢+٥٥ رسنگ ٦٨در باب تداوم اجرايی قانون اساسی و متمم آن در سال 
  ی و فصل تداوم اجرای آن قانون قرار گيرد. ساستفاده عالقمندان به فصل تمايز قانون اسا

 مپادشاھی ايران، در توضيح مسير سياسی ھواداران، تبعيت از تداوم اجرايی قانون اساسی و متم ندر اساسنامه ھوادارا
ساسنامه تداوم اجرايی قانون اساسی بشرحی که در عين اختصار جامع و مانع می باشد آن ذکر گرديده و در ھمان ا

  توصيف شده که در اين تحرير از آن استفاده می شود. 

درتداوم اجرايی قانون اساسی ومتمم آن، اصول دوم و ھفتاد و يکم و ھشتادو سوم متمم قانون اساسی که بر دخالت «
ونگرازی وقضاوت حکم دارد، موقعيت اجرايی نداشته و در کالمی روشن، در طول دين و مذھب در امر حکومت وقان

دايی دين و مذھب از حکومت و عمر مشروطيت ايران به استثنای يک دوره اول قانون گزاری، سکوالريسم به معنای ج
  » قانونگزاری در کيفيت اجرای قانون اساسی و نظام سلطنت مشروطه جاری بوده است

  وفاداری به شاه و منتخب شاه فرمان دوم:

  به شاه ويا هركسي كه وظايف شاه را طبق قانون اساسي برعهده دارد.  قوفاداري مطل

وفاداری مطلق به شاه، يک تاکيد وياد آوری است، و فرمان محسوب نمی شود زيرا که وفاداری به شاه از باور ھای 
  کھن و برخاسته از منش تاريخی وفرھنگی ملت ما است. 

قسمت مھم اين فرمان، توجه وفاداری به شخصی است که وظايف شاه را طبق قانون اساسی برعھده دارد. اين شخص 
بموجب قانون اساسی نخست وزير است و در فرھنگ سياسی مبارزه، فرمانداری است که از جانب شاه برای ايفای 

  تخب می گردد. وظايفی که متمم قانون اساسی آنرا در سوگند پادشاه مقرر کرده ان

   فرمان سوم: تعیین تکلیف غفلت پادشاه از وظایف قانونی

چنانچه رييس مملكت (شاه) از اعمال امتيازات ويژه اش براساس قانون اساسي غفلت كند ممكن است 
نيروهاي مسلح ناگيز شوند به او ياد آوري كنند كه صالح مملكت و وظايف قانوني او مستلزم اعمال 

  من اعمالكرده و خواهم كرد. قدرتي است كه 



اعليحضرت رضا شاه دوم را از وظايف  تلاين فرمان بر ھمه افراد کشور خاصه نيرو ھای مسلح تکليف می نمايد که غف
 تورسالت پادشاھی و تکاليفی که قانون اساسی مقرر کرده ياد آوری و با تمام تالش خود اعليحضرت را در مسير سلطن

  انون اساسی مقرر کرده قرار دھند. و اعمال امتيازاتی که ق

بنابراين کسانی که به مالحضه بی عنايتی اعليحضرت به وظايف وسوگند سلطنت گرايشھای منفی و نا اصل را انتخاب 
  ٢ ه اند، جا دارد با توجه به فرمان شاھنشاه، و اعتبار اجرايی آن در رفتار خودشان تجديد نظر نمايند.کرد

   فرمان چهارم: تعییر رژیم کشور

نيروهاي مسلح نمي بايد اجازه هيچگونه تغيير را در نظام حاكم كه اين مملكت تا بحال براساس آن 
  ند. پيشرفت كرده است بده

اين فرمان قاطع و مطلق است که ايرانيان اصيل خاصه نيروھای مسلح نبايد، نه اجازه وامکان تغيير رژيم را بدھند و نه 
با ھر برنامه ای که به نحوی با فرمان شاه مخالف باشد ھمکاری کنند. بنابراين، فکر التاری گذاشتن رژيم سلطنتی ايران 

  ٣رمان شکنی است و بايد به گورستان فراموشی سپرده شود. و بی تفاوتی بين سلطنت و جمھوری ف

   امور سیاسیفرمان پنجم: مشارکت در 

در كليه سطوح كشور از شورا هاي ده گرفته تا شهرو استان، مردم بايد بياموزند كه دروظايف سياسي 
  خود سهيم بوده و در بناي سرنوشت و آينده خود شركت نمايند. 

  ٤ فرمان اول، کيفيت مشارکت مردم و سند مشروعيت آن مشارکت را مقرر کرده است. 

  کلیف سازمان ها و احزابت فرمان ششم:

احزاب سياسي بايد مردم را در اين راستا هدايت كنند و نيروي خود را در دسته بندي ها و باند بازي ها 
  تلف نكنند. 

                                                            
که ياد آوری ھای حقوقی و پروتوکلی  بسياری از جمله خانم منشی دفتر اعليحضرت رضا شاه دوم بر ما دلسوزان و دل آزردگان -  ٢

خرده می گيرند. در حاليکه وظيفه قانونی ھر ايرانی است، ھمانطور که در ھر کشور متمدنی ھرگاه کسی قانون  يمرا پيشه ميکن
. ما بجز انجام وظيفه قانونی قصد آوردن کار شکنی نيستبکند مورد مواخذه و تذکر قرار می گيرد، ياد آوری قانونی را بجا شکنی 

  ک-ديگری نداريم. ح

نمی توانستند و نمی بايست پذيرای حکومت آخوندی می شدند. وظيفه قانونی و فرمان شاه حکم در ھمين راستا، فرماندھان ارتش  - ٣
ن می آمد می کردند. نه اينکه دسته جمعی خودشان را به رژيم آخوندی تسليم کنند. می کرد در حفظ قانون اساسی ھرکاری از دستشا

سالھا پيش که خاطرات يک تيمسار را برايش بصورت کتاب در می آوردم و در سرتاسر نوشته به نحوی از اسالم پشتيبانی و 
مگر شما موظف نبوديد طبق قسمی که خورده ايد و شاھنشاه را مانع پيشرفت فرماندھان ارتش قلمداد کرده بودند گفته و نوشته شد، 

فرمانی که بر شما صادر شده حافظ قانون اساسی مشروطه باشيد چرا به اين ننگ تن داديد. از آن زمان اين تيمسار گرچه کتابش را 
  ک-در روزنامه محلی منتشر کرد ولی اين بخش از انتقاد مرا ھرگز منتشر نکرد. ح

ادشاھی می تواند ديکتاتور باشد؟؟  آيا اين بجز اجرای دموکراسی است؟؟ آيا اين مسئوليت را مردم ايران می شناخت و چنين پآيا  - ٤
ھنوز ھم بسياری باوجود زندگی در کشور ھای متمدن نمی دانند از حقوق خود چطور دفاع کنند و ؟ می دانست چطور بکار گيرد.

با وجود حسن خدمت آقای علم گاھی سفارش ھای ايشان مانع آگاھی مردم شده است. روابط  چطور به حقوق ديگران نجاوز نکنند. 
  ک-حھمگانی حکم ميکرد مردم در جريان مسئوليت ھا ووظايفشان قرار گيرند. 



فرمان، سازمان ھا و ھوادارن سلطنت را از مشارکت در دسته بندی ھا و باند بازی ھا که ھرروز نمايش آن به وسيله 
است منع کرده و ھدايت مردم را در راستای تداوم اجرايی قانون اساسی و سلطنت خواستار شده بازيگرانی قابل مالحظه 

  ٥است. 

   فرمان هفتم: پاسداری از انقالب سفید

  قوه مجريه و قوه مقننه بايد بعنوان ستون هاي دوگانه انقالب سفيد، مجزا ليكن جدايي نا پذير عمل كنند. 

و مجريه ناشی از مردم است، تکليف پاسداری از انقالب سفيد و دستاورد ھای آن بصورت يک  قوه مقننهاز آنجا که 
  فرمان متوجه ايرانيان به ويژه پاسداران سلطنت می گردد. 

***  
اين وصيت نامه که در حضور فرماندھان ارتش، نخست وزير، روسای مجلسين، مقام ھای دربار، وشھبانو مطرح شده 

بعد ھا به چند سفارت شاھنشاھی از جمله، پاريس، لندن، واشنگتن، و احتماال اسپانيا که به ترتيب سفيران شاھنشاه  يود
يامھر تيمسار حسن پاکروان، جناب اميرخسرو افشار، جناب اردشير زاھدی، و تيمسار جم عھده دار ماموريت بوده اند آر

  نيز فرستاده شده بود. 

ھمه امرای ارتش شاھنشاھی رسيد (از سرتيپ تا ) به آگاھی ١٣٥٧( ١٩٧٩اين متن پيش از بحران و شورش کليات 
  وصيت (آخرين اراده) سياسی شاھنشاه آريامھر در  اين دند. ھمچنين متنآنان اين وصيت نامه را امضا کر و ارتشبد)

ھمانطور که در  است. مورد بحث بوده  ارتش شاھنشاھی ايران در سراسر کشور در ھمان روزھا  تمامی پادگانھا و مراکز
   در آن .ه استمھم ھم فرستاده شده بود که به امضای سفيران وقت رسيد ھای باال اشاره شده نسخه ای به سفارتخانه

رسيده بود و روزنامه ھای وقت ھم  ازمردم خيلی فتنه آخوندھا، به آگاھی  و مدتی پيش از ١٣٥٧بحرانی سال    روزھای
  در اينباره مطالبی نوشته اند.

در حضور شخصيت ھای مھمی عنوان شده و در سفارتخانه ھای دولت شاھنشاھی ھم ثبت شده بود  فرمان شاهچون اين 
، امرای ارتش آنرا به زيردستان خود ابالغ کرده ور خارجه در ابالغ آن به سفارتخانه ھا در جريان بوده استووزارت ام

به عنوان آخرين اراده  می تواند بدون اينکه در اداره ثبت و اسناد به ثبت رسيده باشد »فرمان شاه«اند در حکم يک 
  قانونی و قابل اجرا باشد. شاھنشاه

 

  دارای نماد باال بوده استبه سفارت خانه ھا ابالغ شده بود که به فرماندھان و  متن اصلی 

-------------  

                                                            
صورت می گرفت، ھم مردم به تبليغات و بحث ھای ھمگانی با مشارکت مردم  به ويژه در اين مورد  اين وصيت نامهدر اطراف ای کاش  -  ٥

با  تکليف می شد تا ھا (جبھه ملی، پان ايرانيست ھا، و حزب توده و ديگران) سازمان ھا و حزببه مسئوليت ھای خود آشنا می شدند و ھم 
  ک-بيگانگان به باند بازی و فروش کشور اقدام نمی کردند. ح


