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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار
 »دوبن مه تقونآ«

)3( 
  حقوقدان -اميرفيض

اکنون ميفرمائيد شکل حکومت برای من  سوگند خورديد بعنوان وليعھد و ١٩٨٠سال  در شما ؛سوال
  )مطرح نيست (پايان سوال

  دراينوقت اعليحضرت کالم سوال کننده را قطع وميفرمايند

   »نوقت ھم نبودآ«

 بسيار گيرد الت قرارجايگاه اص در ن اگرآحقوقی متشکل ازسه کلمه است ولی بارِ  و جمله کوتاھی
بان آمجرای بی اعتبارشدن سوگند نھم  در ،نآ. ونخستين فساد غيرقابل تحمل است سنگين و

   .تدليس براه خواھد افتاد کره و نھم برپايه آ منجربه قطع تداوم سلطنتن آواثرات اعليحضرت 

ازی با سوگند سلطنت اعليحضرت که موھارات ن است که برخالف برخی اظآ مورد در اھميت اين
که چون بطورکلی نظرپايگاه التفاتی واعتياری نسبت به نص  ؛دن داآرابه  يهجنبه نظر ميتوان ،نيست
> نظر محسوب نوقت ھم نبودآولی عبارت < ،توجه واعتراض قرارنميگيرد طِ ، چندان محّ ن نظرآندارد 

نميشود بلکه  اذعان 
به عدم وجود قصد 

واراده ای است که  
سوگند ومراتب 
ديگرسوگند پشتيبان 

ن قرارگرفته آاصالت 
 ؛بنابراين. است

ميتواند مانعی شناخته 
شود درجھت حفظ 
تداوم مشروعيت 
سلطنت که زيربنای 
فلسفه مبارزه سلطنت 

   .طلبان است

  تجزيه تحليل عبارت مزبور

 اعليحضرت  ست کهرساگراين مفھوم ا ،سوال کننده شسرپ کنار > درانوقت ھم نبودآتحليل عبارت <
 در پادشاھی مشروطه وجمھوری نبوده انددرشکل حکومت ازتفاوتی   قائل به بھنگام ادای سوگند ھم
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قصد ورضای کامل ومنسجم واستوار برقبول مسئوليت ھای  حاليکه متن سوگند اعليحضرت کاشف از
     .استنخستين ھدف اين تحرير نآنابھنگام وپديد اين تعارض  وپادشاھی است 

اعليحضرت به جايگاه شک  اخير بان اعليحضرت که بابيانآاجازه فرمايئد  متن سوگند نھم  نخست
  ١ .مبانی استحکام اين تحريرخواھد بود ورده شود که ازآنزديک شده است به اينجا 

  )يناريا 2519= شمسي 1359بان آ نهم پيام بمناسبت  اعالم قبول سلطنت (

  بنام خداوند بخشنده مھربان 

نه ھجری شمسی  و بان ماه يکھزاروسيصدو پنجاهآازامروز نھم   برمبنای قانون اساسی ومتمم ان
ول مسئوليت ھا وتعھدات مادگی خويش را برای قبآ ،ميکنم غازآکه بيست ويکمين سال زندگی ام را 

سوگند نامه  ، ادایجه به وضع استثنائی کنونیوبا تو ايران اعالم ميدارم بعنوان پادشاه قانونی دخو
  .نرا فراھم سازدآشرائط  )١( يدات الھیتائمندرج درقانون اساسی رابه زمانی موکول ميکنم که 

، مقامن مجيد سوگند ياد ميکنم که دراين آ، به قرولی ازھم اکنون دربرابرپرچم سه رنگ پرافتخارايران
فظ حقوق مشروع ملت ن وحآزندگی خودرا يکسره وقف خدمت به مملکت ودفاع ازاستقالل وحاکميت 

   .وعامل تحقق ھمبستگی ملی باشم وھمواره مجری قانون اساسیايران کنم  

ی فردی زاديھاآ ن ضمن تضمين کليه حقوق وآمن با نظارت دراجرای دقيق مواد قانون اساسی که در
امال نھا کآ ، قضائيه واختيارات قانونی ھريک از، مقننهوقوای مجريه وظائف مقام سلطنت، واجتماعی

نظام  از گيرم ون بعھده ميآگاھی به ھمه وظائف وتکاليف آبا  را د رسالت خومشخص شده است 
  .کنممشروطيت پاسداری مي

  خداوند نگھبان ايران باد 

  برای سلطنت زيرا قران قائل به رفراندم نيست اال رفراندم رسالت الھی ھمه چيز ميتواند باشد   ) ١(

  مشخصات پيام اعالم سلطنت 

بخش ، خواھران وبرادران است (ن که خطاب به ھموطنان عزيزآکليت پيام باال بانضمام بخش ضمميه 
ميثاق ملی  يک تعھد وورده نشده است) آاين تحرير  بدليل عدم ارتباط با پيام قبول سلطنت در مزبور

ت است واين بدان معناست که متعھد که اعليحضرت اسمنجز وقطعی  تعھد وعقد ودرفرم حقوقی
   .ن عدول کنندآ نميتوانند از

حقوق ( ؛ن استآزيرپا گذاشتن سوگند ازدالئل امتناع ازتعھد وبطالن نکه عدول ازسوگند (آحتی با 
) ولی درمورد سوگند سلطنت مقرر درقنون اساسی ضابطه شرعی مزبور قابل اجرا نيست زيرا شرعی

مراتب تاجگذاری سلطنت نيست بلکه از ، الزمه وشرط  قبولقيد لزوم سوگند سلطنت  درقانون اساسی
چنانکه   .شرط سلطنت نيست تفاوت داردن با تاج گذاری که آو پادشاھی واعالم قبول پادشاه است 

 قانون اساسی را قبول مسئوليت سلطنت ادای سوگند در ريامھر سالھا بعد ازآرضاشاه وشاھنشاه 
  .وردندآبجا  بھنگام مراسم تاجگذاری

                                                            
 :تساجنيا یخيرات مايپ نيا یيوئديو لماک نتم - ١

Bo33https://www.youtube.com/watch?v=wZREBdL  ک-ح 
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بان اعليحضرت را سالب االنتفاع خواھد آکل وجزء سوگند نامه نھم  ،اثبات تنھا موردی که درصورت
قائل شدن اصالت برای ھمان عبارت يعنی  ،رضاست ساخت  ورود اکراه واثبات عدم وجود قصد و

   .> استنوقت ھم نبودآ<

  توضيح زيرنيازبه توجه بيشتر دارد

  پانديسآمدن اين آچراي بوجود 

درموقع  جلوگيری ازتداوم سلطنت محتوای تحريم سياسی اعليحضرت درجھتطرح ھنری پرشت با 
 نکه اعليحضرت ازطرح مزبور وآنداشت وبا الزم را ، کارسازی سوگند نھم ابان اعليحضرتاتيان 

معھذا طرح نتوانست مانع حرکت وليعھد قانون اساسی بسوی جريان پادشاھی  ،گاه بودندآن آ تھديدات
نظرش مقاومت چند ساله اعليحضرت توانست به پايگاه ھای مورد  طرح پس ازه تايران بشود  والب

تفاوتی بين سلطنت وجمھوری واحاله مسئله تداوم سلطنت به  بی در نراآبرسد که درمجموع ميتوان 
کم  ،کم ،شناخترھبری معنوی  امر وکنارگيری از خر تبديل به شھروند عادی شدنآ در ھمه پرسی و
ميثاق ن سند حقوقی وآ شرفت طرح ھنری پرشت گير بزرگی داشت ويپ اما يک جای  ؛تحقق پذيرفت

است که اعليحضرت صريحا با اعالم قبول سلطنت  تعھدات مندرج درقانون   ۵٩بان سال آملی نھم 

  .اند اساسی مشروطيت رابرعھده گرفته

يعنی چون سند مزبور  و دارد ھای طرح ھنری پرشت تعارض قطعی داشت و وجود اين سند با برنامه

است مفری برای جوالن ن آساله  ٢۵٠٠نص قانون اساسی وسنت  ميثاق ملی قبول سلطنت ناشی از

اجرای طرح مزبور  ميزی که ازآوباھمه اقدامات موفقيت  ن نميگذاردآطرح ھنری پرشت وتبعات دادن 

 جانب وزارت مالحظه ميشود ولی فاقد حتی زيربنای ضعيف قانونی وحقوقی است  وخاصه که طرح از

 .ن نميتوان دادآاساسا ارزش واعتبارسياسی ھم به  و ستمريکاآخارجه 

قض تمام تعھدات مندرج درپيام قبول سلطنت ن ميتواند ناآ> که تسری اول ھم نبود ازطرخ مسئله <
 نجا که قصد وآ از ن خود نما ميگردد وآتلقی گردد برمحور عدم حضور قصد ونيت قاطع وتبعات 

عبارت  در ،لذا ادعای فقدان قصد ،محسوب استارکان عقد وتعھد  رضای بدون اکراه وتدليس از
اين درست ھمان نقطه مطلوب طرح ھنری پرشت  و وردآ، پيام را بصورت يک ظاھرسازی درميخودی

پادشاھی وليعھد قانون اساسی بشود اکنون اين پنجره را گشوده است نتوانست مانع اتيان  است که اگر
   .که خود وليعھد اعالم ميدارد که قصد ونيت پاکی دراتيان سوگند سلطنت نداشته است

  ات اعليحضرت اعتباراظهار

   .به داليل زيراظھارات مورد اعتراض نه تنھا موجه نيست که اساسا مسموع ھم نيست

** بيان اخير اعليحضرت که مورد انتقاد واعتراض اين تحرير قرارگرفته درکادر حقوق  .١
 بان اعليحضرت ازآنجا که سوگند نھم آ از و ،محسوب ميشود اقرار بعد از عمومی  انکار

نجا آ از حداقل درعرض اسناد رسمی است و ،نآ وده است لذا اعتبارمنشاء قانون اساسی ب
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لذا اساسا نميتوان برای  لایرسند رسمی مسموع نيست نسبت به تمام يا قسمتی از که انکار
   .> قائل به تاثير شداول ھم نبود ازاستناد اعليحضرت به عبارت <

ن  استفاده کرد ادعای آ نکه حالت اکراه وتدليس ازمواردی است که بايد بفوريت ازآ** ديگر  .٢
اين  ؛به ھيچوجه شنيدنی نيست ،سال قبل قصد من چنان که ابرازشده نبوه است  ۴٠اينکه در

ن جمله بعرض آاحتمالی تکرار را از تالم خود دتحرير درنھايت خضوع واحترام  اجازه ميخواھ
   .اعليحضرت برساند

  چشمه دوم  همه پرسي براي ميراث 

ھمين مصاحبه درست   در ؛طرح ھنری پرشت به ھمان چشمه ای که عرض شد اکتفا نکرده است
  :ميفرمايند >نوقت ھم نبودآدر<ذائی کن جمله آ ت بند استفاده ازشپ

اکنون مبارزه برای  ،سال پيش گفتم که اختيار تصاحب اين ميراث رابه مردم واگذارميکنم ٣٩من در«
   »..پادشاھیزادی است نه آ

کالم ديگر  در و ،قبول سلطنت است بان وآاين بيان اعليحضرت ناقض کليه مراتب سوگند نھم  ماھيت 
 التاری گذاشتن سلطنت است يعنی ھمان چيزی که خالف قانون اساسی و قبول سلطنت بشرط امر

اين ھمان چيزی است که اعليحضرت  باز سنت سلطنت درتمام نظام ھای کشورھای سلطنتی است  و
  :نرا درعبارت زير محکوم فرمودندآپاری ماج   اب درمصاحبه ۶٢سال  در

دراينجا مايلم ازاين سوء تفاھم جلوگيری کنم که قانون اساسی پيش بينی نکرده که اصل سلطنت به «
ن پسرجانشين پدرميشود بنابراين امکان آ پادشاھی است که در ايران يک کشور –سوال گذاشته شود 

  )١٩۶مشروح درسنگر(                          »...ھيچ سوء تفاھمی نبايد وجود داشته باشد

  اعتبار اين قسمت ازفرمايشات اعليحضرت

مطلقا ويا قانون اساسی مشروطه ) ۵٩بان آنھم نخست اينکه درسند اتيان سوگند اعليحضرت ( **

سال قبل چنين شرطی شده است  ٣٩اينکه ميفرمايند در و ،تصاحب ميراث وجود ندارد مسئله اختيار
   .است هتفريذپ ان و اشتباه

 طرح کردندمسئله مزبور را م ٢٠٠٠قای احمد احرار بسال آاعليحضرت برای اولين بار درمصاحبه با 
 و قبل سال ٣٩ نن تحريراتی تنظيم کرد بنابرايآکه نشريه سنگر ھم به محکوميت وبی اعتباری 

طرف مردم مطرح فرموده  از که مسلئه واگذاری تصاحب ميراث خود رابموازات سوگند سلطنت نبوده 
    .سال قبل بوده است ٢٠اند بلکه

تبارکدام نص قانون اساسی ويا سنت سوال اينجاست که اعليحضرت بيانات مزبور را به اع **

مشروطيت وحتی باصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی ويا سنت تداوم پادشاھی کشورھای جھان 
  ؟ايراد ميفرمائيد
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که  ،نصی ويا قانونی ويا سنت کھنی پشتوانه بيان اعليحضرت درالتاری گذاشتن سلطنت نيست اگر
 سنت و نص و مغاير دميتوانھم ن ت ونظراس نظرقائمه  بر رت استوارپس نظر اعليحض ...نيست

   .باورھای کھن مردم باشد

 و ،ری وحراست ازقانون اساسی تعھد شدهوفادا بان اعليحضرت بهآيکه درسوگند نھم درحال **

اين تجاوزبه  ن ندارد چگونهآراث ويا قبول ورد يم حاليکه قانون اساسی مشروطيت صحبتی از در
   ؟شدحريم قانون اساسی ميتواند قابل توجيه با

خير ھمانطور  ،نت وپادشاھی را ميراث تصور فرموده انداشتباه اعليحضرت دراين است که سلط **

 ،ه  وليعھد نيستسلطنت وپادشاھی ارثياحرار عرض شد که درنقد مصاحبه اعليحضرت با احمد 

ت معنوي وشاه مکلف است با استفاده ازکه به امانت نزد شاه است  ملی وتاريخی سلطنت نمادی است
   .به تعھدات وتکاليف پادشاھی عمل کند ،ن قدرتآ

سلطنت ميراث  ،نرا بفروشد ويا تصرفات ديگر بنمايدآميراث يک حق مادی است که ورثه ميتواند 
     .نيست که مشمول قواعد حق ومال شود

تصاحب اين ميراث را به مردم واگذار ميکنم قابل قبول  بيان اعليحضرت به  اينکه اختيار ؛بنابراين
     .زيرا سلطنت ميراث نيست وامانت تاريخ است ،نيست

  ضرورت بيان اين نكته

 نظر مفھوم و خلجی از ابضرورت توجه به اين نکته مھم است که اظھارات اعليحضرت درمصاحبه 
قای احمد آ طرح ھنری پرشت است وحتی درمصاحبه با ابقه ودرست درتجھيزس ثار حقوقی کامال بیآ

(ھوشنگ وزيری  ندارد اعليحضرت که ديگرنماد سلطنت وجود از نيت کسب اقرار احرار که با
مد  معھذا آ به اجرا در )»رضاپھلوی که خودش خودش را شاه ميخواند« :دسيسردبيرکيھان لندن مينوِ 

ن آ با خلجی از اری را رعايت فرموده اند که درمصاحبه اخيراعليحضرت دقيقا احتياط ھای الزم بسي
  :توجه فرمائيد  ھای اعليحضرت احتياط و ن اعالماتآ ی ازدھا خبری نبوده است  به موار احتياط

طرفداران رِژيم مشروطه پادشاھی بدانند که استمرار تاريخی بان برای اين بود که آسوگند نھم  **

  .)به تداوم سلطنتوفاداری ( سلطنت ازبين نرفته است

شناسائی ( منطقی ومسبوق به سابقه  تاريخی ھمچنان وجود دارد لترناتيوآيک ايرانيان بدانند که  **

  .)منقی باسابقه لترناتيوآتداوم سلطنت بعنوان يک 

 در. ن باشمآومن اين وظيفه را احساس ميکنم که معرف منظورم اين بود که نھاد باقی است  **

  .ن وظيفه اعالم کردمآمادگی خودم رابرای انجام آ ذيرفتم وحقيقت اين نقش را پ

سال پس ازجريان يافتن طرح ھنری پرشت  ھنوز اعليحضرت  خودشان را درمقام سوگند نھم  ٢٠
  .بان ميدانستندآ



  نحقوقدا -اميرفيض – ٣ یجلخ اب وگتفگ ترضحيلعا یفسلف تارکفت                     ۶ از ۶ برگ ٢٠١٨/٠٢/١٩، شنبه ودشيد=  مه

زادی ھای خودم را فداکردم که يک وظيفه نھادی آمن تمام من چيزی را به مردم تحميل نکردم   **

  )٢٠٠٠برابربا  ١٣٧٨حداقل تاسال  ۵٩بان سال آتائيد تثبيت واصالت پيام نھم (برعھده بگيرم  را

 ) ومقصود قبول مسئوليت پادشاھی است( من اين انتخاب را ازاين جھت برای خودم کردم **

سال تاريخ مدون  ٢۵٠٠اين نھاد رابايد حفظ کرد مملکت ما بيش ازنرا توجيه ميکنم که  آامروز ھم 
   .تجربه ای است که نميشود ناچيز گرفت شاھنشاھی دارد اين

  )ن روبرو ھستيمآ(مقايسه شود با تفکرات فلسفی که بعھد ھا حتی درھمين مصاحبه با خلجی با نفی 

وظيفه  نظر نھادی ھم از ونھارا فراموش نکرده ام آخواستم به ھموطنانم گفته باشم که من  **

، دست خودم ه اختيارخودم  وليعھد نشده بودم)  من بسوگند وقبول سلطنت( داشتم چنان کاری بکنم
سرنوشت چنين خواسته مده ام آپادشاه وبانام خانوادگی پھلوی به دنيا  نبود که بعنوان فرزند ذکور

   .حقيقت اين وظيفه را سرنوشت به عھده من گذاشته بود در بود و

با تکاليفی  دھند که مغايرايشان نميتوانند نظرياتی بعدا ارائه  ،(با چنين اعالماتی ازسوی اعليحضرت
   .)باشد که سرنوشِت يک ملت کھن تاريخی برعھده ايشان محول کرده است

  ورد اين تحريرĤدست

) شروع به اجرا کرد ولی لحظه ١٣۵٨سال سال قبل (  ۴٠درست است که طرح ھنری پرشت حدود
که با توجه  واقع بيانات واقدامات اعليحضرت وسيله ای است در ن متوقف نشده است وآای اجرای 
کاروان رفت وتودرخواب وبيابان درپيش    -نرا دريافتآن ميتوان سرعت وقدرت حرکت آبه حرارت 

   ؟کی روی ره زکه پرسی، چه کنی چون باشی

  نا تمام

  

  

  

  

  

 


