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  بوخوم دررابطه با اجالس

  پادشاهي پارلماني

  حقوقدان -اميرفيض

بھزاد کريمی منتشرشده برايم ارسال  محسن آقایکه ازسوی  آلمانازجريان اجالس بوخوم بيانيه ای 
اعالميه را  ،باتشکرازارسال کننده بيانيه. ن بمنظور توجه بيشتر خط تاکيدی داردآکه رديف پنجم  گرديده 

  .شد الزم  ن بيانيهآبه تخصيص تحرير حاضرخواندم، به مالحظه عنوان بی معنای پادشاھی پارلمانی 
   .ياد خواھد شد ادعانامه ،وازبيانيه مدعیدراين تحرير برعايت اختصارازنويسنده بيانيه بنام 

    :مدهآدررديف پنجم بيانيه مزبورچنين 

مشروطه خواھی بعنوان م خطوط مشخص ميان مشروطه خواھی وسلطنت طلبی وبا تاکيد براينکه ترسي<
، سکوالر، سنخيتی با سلطه وسلطنت نداشته وھمواره برحکومت قانون ،يک جنبش راست ميانه

دمکراسی وليبراليسم درقالب پادشاھی پارلمانی بعنوان يک نظام سياسی تاکيد داشته ودارد وازسوی ديگر 
  .>...رسيم مواضع جمھوريخواھان دمکرات ايرانت

ی که به اقتضا ست ء اوسپس دنبال کردن نوری عال واژه پادشاھی پارلمانی زائيده افکارداريوش ھمايون 
ھمچنين مشروطه   ؛سازمان ھای ديگر ھم قرارگرفته است برخی از واژه پادشاھی مورد استفاده واقتباس

است وھرچه ھم استدالل شد که مشروطه به بوده  هبه معنای سلطنت مشروط ھمايونداريوش ازنظر 
معنای شرط وقيودات حکومت است وارتباطی به نظام سلطنت مشروطه ندارد داريوش ھمايون وحزب او 

رحيمی مفسرقانون اساسی مشروطيت رابرايشان فرستادم که نوشته  آقایحتی اظھارنظر،زيربارنرفت
  :است

 رتچا، نظميه وبلديه ازاصطالحات عثمانيان اقتباس شده ازلغت <کلمه مشروطه که مانند کلمه ھای عدليه
. . مراد ازحکومت مشروطه حکومت متکی به قانون استمده که به معنای منشور وقانون استآفرانسه 

  )قانون اساسی ايران ۶۴(صفحه  >ا با<ط> مينوشتندن زمان حرف <ت> زبانھای اروپائی رآدر

اقتضا   آمريکا؟ زيرا سياست معھذا دست بردارازاين ادعای باطل نشدند وھنوز ھم مجری اند ميدانيد چرا
ميکرد که نام شاه وسلطنت بکلی فراموش شود واکنون ھم ھمان سياست مورد عمل اپوزيسيون خارج 

     .ازکشوراست وتبديل شاه به شاھزاده ازتبعات ھمان سياست است

 دعیم ه باشيم اشاره کوچکی به اظھارنظرپادشاھی پارلمانی صحبتی به اتفاق داشت قبل ازاينکه درباره
تی واشاره به نادرس چراکه اگرتنھا مسئله پادشاھی پارلمانی توضيح شود ؛ورده شد الزم استآبشرحی که 

  .ممکن است تلقی گردد ادعانامه نشود نوعی تائيد ضمنیھای ھمين فراز
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  نادرستترسيم  

 عات وقتی ممکن است که تمامی ارکان موضوع روشن ويبت به موضوعات ويا واقنس ،خطوط مشخص
 اگرموضوعی باابھامات ويا بگو ومگوھا ھمراه باشد ترسيم خطوط مشخص ممکن نيست و معلوم باشد

   . وط با مرکب نظری ترسيم شده استن خطآ

نيکی ودرجوامع اسالمی ، قوانين ارگانصوص قانونیاز برگرفته شدهوط طخ، مقصود ازخطوط مشخص
  >پيوند نصوص با مطلوب<يعنی وترسيم خطوط مشخص  .است که مشخص واصيل ميباشد ن سنتآقر

. ، يعنی قائل به شرط بودنگنگ وتوام باابھام است  مشروطه ،درادعا نامه مدعی مشروطه خواه عنوان
است اگرحکومتی  مشروطقرارداد  يک قرارداد بين دوطرف ويا چند طرف اگرواجد شرط وشروط باشد

واينجاست که نوع نظام  ن حکومت ونظامش مشروطه استآمده باشد آبراساس قانون اساسی بوجود 
رف                                                    ِ سلطنت مشروطه) ويا جمھوری مشروطه باشد واينجاست  که ص  ممکن است پادشاھی مشروطه (

شخص برای ترسيم خطوط م ینميتواند رکنی پشتيبانی نميشود                     ّ بدليل اينکه ازھيچ نص   ،واژه مشروطه خواه
   .باشد

  :علی اکبر دھخدا نوشته است

ن شرط بکاررفته باشد آ. درمنطق قضيه ای که درنث مشروط واصطالح منطق است<مشروطه مو
  >نھم ھای تانيث استآو ھای  ن ھم انواع متعددی دارد آ مشروطه است و

درحکومتھای  ،، مشروطه بوده است وشرطمشروطيت= تمامی حکومت ھای ايران قبل ازانقالب  حاشيه

مزبور رعايت دين بوده وحکومت ورئيس کشور نميتوانسته کاری وعملی برخالف دين بنمايد  ودرکالمی 
کاری که ميل حکومت باشد انجام خودکامه يعنی ھرديگر ھيچيک ازحکومتھای ايران خودکامه نبوده اند (

دين بوده اند  که ميتوان گفت يا  درقيد وشرط مذھب وايران  د) ھمواره حکومتھا وحتی سالطين دھ
   .قوانين دينی مستقرباشدزمان حکومتی بوده که بر  نآدله حکومت عا

وشرط وشروط احصاء شده  مدنی کرد، حکومت رامستقربرقوانين بجای عدالت دينیانقالب مشروطيت 
  .عادالنه بودن حکومت شناخته شد درقانون اساسی مشروطيت معرف

  ا سلطنت طلبي درادعانامهام

  :گنگ وتوام باابھام است زيرا ھم درادعانامه ايشان  سلطنت طلبی

 زا قارن معنائی بين سلطه وسلطنت ان از تشابه وتنش ،دراعا نامه درکنارواژه سلطهقراردادن سلطنت 
 نآوفرھنگی ن  خود  گواه عدم بصيرت ادعا نامه به  نھاد سلطنت وريشه تاريخی آکه  است  نظرمدعی 

سلطنت  سلطه به معنای قدرت داشتن است و ؛ن دو وجود نداردآدرحاليکه ھيچ تقارن معنائی بين  است
  .اگرترديد داريد به فرھنگ لغت رجوع شود)(طلبی به معنای کسی است که طرفدارحکومت سلطنتی باشد 

خته ميشود  شاه سايه منتقل شده به پادشاه است که نمودی ازقدرت الھی شناسلطنت يک قدرت الھی 
   .چوفرمان يزدان چو فرمان شاه  بازگوکننده باورايرانيان به سلطنت است –خداست 
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 جر، دانستم که مدعی گرفتارحادعا نامه ديدم در را قارن معنائی بين سلطه وسلطنتبراستی وقتی تشابه وت
 ھم ترازی بين سلطه وسلطنت .ساخته ولياقت طرح ندارد محجور نھم به درجه ای که ادعانامه راآواست 

ازانسان  ،ودومی يعنی سلطنت طلبی يک امراعتقادی است وموضعی طلبی که اولی امری مادی وسلطنت
   .سالم بعيد است

   ؛درکتاب سند باد  توصيه ای شده است که وصف الحال موضوع است

  سيدگی قرارگيرد>اليق وموافق نمی نمايد که ترھات ناقص عقلی وموھومات ناقض عھدی مورد ر<

  )٨۵صفحه (                                                                                                         

نوشته درسالھای قبل  ئی تاحدودی ايرانی دررابطه با نھاد سلطنت  نامه ای به اعليحضرت آمريکايک 
  .تحرير را مستحکم ومستند سازدن نامه  ميتواند مقصود وغايت آ است که قسمت  زيراستخراج از

ازنيل تاسند ودرحد اقل توسعه ازھيرمند تا دجله وفرات مسافتی داشته که از  ،ايران درحد اکثرتوسعه<
شرق وغرب وازپايتخت تاھرنقطه ازمرکزکشورحداقل سه ماه راه سوارتند روبوده است وبا وجود قدرت 

فزون ی ونھا بتوانند به سرکشآملی بوده که خت عاپايت از نھاآوفاصله بسيار ،ھای محلی وسرکشی افراد
خواھی خود ادامه دھند معھذا وحدت سياسی ووحدت ارضی ايران دست نخورده مانده است وھيچ کشوری 

ی سياسی جھان وبھم ريختگی اقليتھا ھمچنان سال درمقابل اين طوفانھا ٢۵٠٠درجھان نيست که 
  پايدارومستقل باقی مانده باشد.

. اعتقاد واحترام ؟ درفرھنگ ومنش ايرانيان پديده ای وجود دارد که شاه ناميده ميشودرچيستراز داين 
انيان . ايرل شاه ھمه فروتنند. ايرانيان ذاتا سرکشند ولی درمقابايرانيان به شاه ھمانند اعتقاد به خداست

اه . پادشتندردارازجان ودل ھسولی درمقابل فرمان پادشاه مطيع وفرمانب ،باھم اختالفی دارند که دارند اگر
. ايران . وحدت ملی ايرانيان قرنھا بانام ھمان شاه حراست شدهعرض خدا وميھن است ئين ايرانيان ھمآدر

ھمان راھی است که پدران  اه نجات کشورشما. رای سخت رھاشدهبارھا وبارھا زيرھمين نام ازمھلکه ھ
  )٨۵(گرفته شده ازسنگراول بھمن                                    >شما رفته اند..........

ئی ايرانی ازشاه وسلطنت درفرھنگ ايرانی است ويک ايرانی آمريکااين قضاوت وبرداشت تاريخی يک 
ات حيوان< گفته اند (مدعی ادعانامه) سلطنت طلبی ونقش شاه وسلطنت را سلطه ميداند که آمريکاتبعه 
  >طه پشه استدمی مقھورسلآبرحيوانات سلطه است چنانکه  را

  >انقالب مشروطيت سنخينی با سلطنت ندارددراين است که درادعانامه نوشته شده < بی پروائی حيرت

؟ البته که وامضای فرمان مشروطيت را خوانده است ۵١ قانون اساسی مشروطيت خاصه ماده ،يا مدعیآ
يد آدزدی باچراغ  چومصداق  اواتفاقد ، ارتباطی به فھم وعلم ندارخوانده است ولی تعمد درقلب حقايق

  . گزيده تربرد کاالست

  .بی ارتباط با سلطنت بداند ادعای مزبور تاکنون ازھيچ کس شنيده نشده است که انقالب مشروطيت را

  .شاديد ھم پيشرفت بيماری حجراست که به اين الطائالت منجرشده است
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    ابهام درسلطنت طلبي 

 باشد و مشروطه دينیطرفدار حکومت سلطنتی بودن ھم گرفتار ابھام است چراکه سلطنت ممکن است  
خطوط نشأت يافته ازنص اشد بنا براين خطوط مشخصی که درادعا نامه  ترسيم شده بمدنی  مشروطهيا

   .وامرنظری نميتواند حامل نتيجه ای باشد که ادعا نامه عنوان کرده استنيست وامری نظری است 

  وحشت ازروشن گفتن ونوشتن

اين خصلت بشری سبب  چيزی را که نميداند تظاھر به دانستن بکندبشراصوال کم وبيش عادت دارد که 
ھا وعبارات پيچيده موضوع  واژه                                                               ِ ميگردد تا کسانی که نميخواھند مقاصدشان را روشن بيان کنند درلفاف  

ته ھا گف ونه ديگران دقيقا درک نسبتا درستی  ازرا مطرح کنند که نه خودشان ميفھمند که چه گفته اند 
   .نچه عرض شد تنظيم شده استآ. ادعا نامه مورد بحث براساس خواھند يافت

معلوم ومشخص است که سلطنت طلب دراين روزھا وبويژه دربحث اپوزيسيون به کسانی اطالق ميشود 
ين ب تصورنميکنم که حتی يکنفررا در .وم اندکه خواھان تداوم رژيم سلطنتی ايران به پادشاھی رضاشاه د

  .سلطنت طلبان يافت که خواھان کم وکيف سلطنت زمان خوارزمشاھيان ويا صفويه ويا قاجارباشد

 . وحشت ازگفتنتداوم سلطنت رضاشاه دوم مبتنی برنص قانون اساسی ومتمم وانقالب مشروطيت است
ش نھا پيآمشروطه بحث سلطنت وسلطه وامثال  که بجای سلطنت )آمريکارعايت سياست ( نوشتن است و
   .وتالش درايجاد جدائی بين انقالب مشروطيت ونظام پادشاھی شده استيد آمي

  پادشاهي پارلماني

گ ای فرھننب. سلطنت نھادی است تاريخی وسنتی که زيرپادشاه مقام ومنصبی است منشعب ازسلطنت
 و ضوابط سلطنت ؛وحدت ملت ايران بعنوان يک نص بنيادی شناخته شده است کشورو قاللايرانی واست

سنت تاريخ کھن ايران مشخص واحصاء ساخته است که انقالب  گپادشاھی را قوانين ارکانيکی وفرھن
بصورت مدون درمتمم قانون اساسی  نراآن سنت تاريخی وارد ساخت وآ مشروطيت شروطی رابر

  .مشروطيت پياده کرد

است که موھبت الھی شناخته نظام حقوقی ايران سلطنت مشروطه  ،بموجب قانون اساسی مشروطيت ايران
. تمام احترامات ايرانيان ومذاھب زرتشت واديان سامی واسالمی گرفته شده است واين اصل ازباور شده

چو  –داست باورھای شاه سايه خ ،واعتماد به شاه وسلطنت بمناسبت موھبت الھی بودن سلطنت است
ھمان موھبت  عدم توجه مسئوليت به پادشاه ھمه ناشی از –خداشاه ميھن  –فرمان يزدان چو فرمان شاه 

   .بودن سلطنت است

ن قانون مقررشده باتشکيل آقانون اساسی مشروطيت اين اجازه راداده است که بموجب ترتيباتی که در
ھرگز اجازه نداده است که سلطنت به مجلس موسسان حد واختيارات پادشاه کسرويازدت يابد ولی 

ت به بقاوابديمتمم قانون اساسی برای تثبيت ابديت سلطنت ايران  ؛با ھمه پرسی اجراگرددجمھوری ويا
   .داده شده که به دين مردم ايران داده شده استی ھمان اعتبار سلطنت 
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مه اش ازکلمات فارسی اما درپادشاھی پارلمانی که ھمان پادشاھی مجلسی است واگرمدعی درادعانا
پاشاه < ، پادشاھی مجلسی نياورده برای اين است که واژهاستفاده نکرده وبجای پادشاھی پارلمانی

  .)خيارمجلسی( خيلی مسخره مينمود ومانندی ميشد از >یمجلس

   مفهوم حقوقي انتساب شاه به مجلس 

رض يکی ازقوانين عادی کشور مفھوم حقوقی انتساب پادشاه به مجلس اين است که سلطنت وپادشاه درع
 سلطنت ا وضع ويا تغيير دھد ميتواند بامد رآقراردارند وھمانطورکه مجلس ميتواند قانون ماليات بردر

 نصوص ی با سنت سلطنت وتطابقماين ديگر سلطنت نيست وھيچ  ،را معمول دارد وشاه ھم ھمان رفتار
مخالفان  و ءوردی نوری عالآ من دريک چيز ،دينی وسنگ نبشته ھا وحتی انقالب مشروطيت ندارد

ميت تما درحفظ استقالل ورا سلطنت وشاه ست که ميخواھند نقش تاريخی وموثرآمريکاسلطنت ونوکران 
    .ارضی ايران خنثی ومختومه سازند

ضرب و محسوب نميشود سلطنتی که با يک رای اضافی برود که اقتداروھويت ملی ،ست، ناشی ازبقااقتدار
    .ورميشودآ> راياد ی داشت کمرخود راست ميفرمودموزاگرقوتالمثل <

    

  

       

   

  

  

  

   

 


