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              مداخله شاهنشاه دراموردولت                             

  قسمت دوم

  حقوقدان–اميرفيض 

ن اختصاص داشت اکنون دراين قسمت به ادعای کلی براينکه آد        ّ گنجی ور   آقایقسمت نخسست اين تحريربه ادعانامه 
  .پرداخته ميشود >دراموردولت مداخله ميکرد نبايد <شاھنشاه

  ازمعیارهای این قسمت ازتحریر هچند اشار

ن ميگردد آجريانی متوقف وياجريان تازه ای جايگزين  ،ن دخالتی راگويند که به حکم قانونآو ،دخالت قانونی نخست
   .دخالت استنوع  بيشتر اعمال دولتھا ويا وضع قوانين ازاين

  نوع دخالتھا موجب ايجاد مسئوليت است  ن دخالتی است که فارغ ازقانون صورت ميگيرد اينآدخالت غيرقانونی، ودوم 

 ن دخالتی است که قصد دخالت کننده کمک به دخالت شده است که امروزه بنام دخالتھای بشرآخيرخواھانه ودخالت  سوم
   .دوستانه درحقوق بين المللی معروف شده است

   :حکيم مولوی دربيان دخالت خيرخواھانه داستانی دارد که بااين بيت شروع ميشود

  دردھان خفته ای ميرفت مار    می آيد سوار  عاقلی براسب 

فشرده داستان اين است که سواری مردخفته ای راديد که ماری کوچک داشت وارد دھان اوميشد تا ازاسب پياده شد مار 
وفغان سواربا چوبدست خود شروع به زدن مرد خفته کرد مردبيدارشد وگريه   ،ن مرد خفته شده بودآوارد دھان ومعده 

نقدر دويد که آکرد که بايد بدود  مميزد وحک سرداد که چراچنين رفتاری بااوميشود ولی سواراعتنا نميکرد ومرتب اورا
ن سيب ھا بخورد آخسته ومرده به پای درخت سيبی افتاد که بسياری سيب ھا ی گنديده داشت سوارحکم کرد که بايد از

  .ن سوارافتادآد ازخوشحالی به سجده خارج شد ومر نقدرخورد که حالش بھم خورد ومارازمعده اوآ

  تکلیف ودخالت 

نجا که آوعمل دخالت تبديل  ميشود به تکليف به اجرای قانون واز ،اگربرمبنای قانون باشد موجب تکليف ميگردد ،دخالت
تا ازمکلف رفع اجرای قانون حد وحدود دارد لذا انجام تکاليف قانونی بدون مسئوليت نميشود مگراينکه قانون صراح

   .مسئوليت کرد ه باشد

بناحق ازکسی عملی رافوق طاقت ويارضايت                  ِن بدين معناست که  آميشود تحميل و ،اگرتکليف برمبنای قانون نباشد
  .اوخواستن

  تکالیف پادشاه درقانون اساسی 

رجوع کرد وپاسخ اين ن آ ماکنون بادانه ھائی که دريافت شد ميتوان به موقعيت وتکاليف شاه درقانون اساسی ومتم
  .يا شاه حق مداخله دراموردولت وکشوررادارد ياخيرآپرسش رايافت که 

متصدی به کسی گفته ميشود که  .امورسلطنت معرفی کرده است متصدی اصل سی وھشتم متمم قانون اساسی، پادشاه را
 ه معنای عھده دارشدن کاراست وبنابراين چون تصدی ب ،تالش وھمت ميکند که کاری راکه به او محول شده انجام دھد

    .ھم بدون مسئوليت نيست لذا متصدی امورسلطنت بدون مسئوليت نميشود کار
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گاه بوده که دراصل چھل وچھارم صريحا آن دقيقا به رابطه مسئوليت وتصدی امورسلطنت آقانون اساسی ومتمم 
لذا ھمان اصل  را بدون مسئول رھاکرد، وچون نميشود مسئوليت »شخص پادشاه ازمسئوليت مبری است« مقررکرده که

   .اضافه کرده است که وزرای دولت درھرگونه امورمسئول مجلسين ھستند ۴۴

  .ئول اوامر ودستخط  پادشاه ميشناسددراصل بعدی وزرای دولت رامس و

 يا و ل استن يعنی پادشاه يک سمبآنھا که مدعی ھستند سلطنت ومتصدی آاصل مزبور اين حاشيه رابتوجه ميرساند که 
نظرشان فارغ ازمبانی  مريکا درجريان عزل مصدق)آتشريفاتی است (اظھارمصدق به ھندرسون سفير پادشاه يک مقام

ھفت سين که  مانند ،سمبل  عالمت ونشانه است ،سمبل فارغ از ھرگونه تکليف وتصدی براموراست قانون اساسی است 
  .وپرچم که سمبل کشوراست سمبل نوروز

 نھا حفظ استقالل وحدود مملکت وحقوق ملت وآسوگند پادشاه متوجه مراتبی است که مھمترين  ،ونھمدر اصل سی  
   .حراست ازقانون اساسی مشروطيت است

 ھم اجازه دخالت شاه را ،که نياز به اقتداروعمل دارد  تعلق چنين تکاليفی به پادشاه بسيارمھم اينھا ھرکدام تکاليفی است
نجا قابل ارزيابی است که نه وزاری آ اھميت تعلق اين تکاليف به پادشاه از را بکاربردن اقتدار اموردولت ميدھد وھم در

متعھد انجام اين تکاليف شناخته نشده است وباز اھميت اين  ،دولت ونه نخست وزيرونه وکالی مجلس ونه ھيچ ايرانی
    .تعھد وانجام تکليف پادشاه ساخته است ن راپشتيبانآقر و خدا صيغه سوگند به ارزتکاليف درحدی است که قانونگ

 مفھومش اين است که شاه تکليفی ھم ندارد در ،ويک مقام تشريفاتی وسمبليکی است اگربگوئيم که شاه مسئوليتی ندارد
که ناشی ازکاراست ازتصدی پادشاه  را ،محول شاه شده نميتوان مسئوليت که چنين تکاليف مھم وبرازنده ای با حاليکه
مسئوليت اعمال وخواستھای پادشاه متوجه وزيرمربوطه  ،نطورکه قانون اساسی مشروطيت مقررکردهآخت بلکه سا منزه

 ، بوزير حق داده است قانون اساسیيک تحميل محسوب نشود  ه وزيراست وبرای اينکه قبول مسئوليت شاه بوسيل
شاه  دستورات  قبول مسئوليت حاضرنيست  ياقانون ميداند و با درصورتی که، وزيرمربوطه دستخط وفرمان شاه رامغاير

   .ن  خودداری نمايدآبه پذيرد ازاجرای  را

دوين کنندگان ت ياآوحراست ازقانون اساسی مشروطيت راخواست؟ مملکت چگونه ممکن است از سمبل، حفظ استقالل 
د دريکی ازاصول قانون يا نميتوانستنآقانون اساسی مشروطيت نميدانستند که فرق بين سمبل وتصدی سلطنت چيست؟ 
دريک اصل ازبيست وسه اصلی آيا  و اساسی مشروطيت بجای تصدی سلطنت ازواژه عالمت ونھاد وسمبل استفاده کنند؟ 

  شاه يک مقام تشريفاتی است؟که مربوط به سلطنت است دريک جا گفته ميشد که 

ل  نت استفاده شده است واين خود دليدرمتمم قانون اساسی درفصل حقوق سلطنت بارھا وبارھا ازواژه تصدی سلط 
  .ن به موقعييت حقوقی پادشاه استآگاھی وتوجه اصولی تدوين کنندگان قانون اساسی ومتمم آ

   نمونه دخالت پادشاه دراموردولت 

که حق مداخله  تانشان باشد ،ارائه دھدومجلس ميمات دولت تصدر ھائی ازدخالت شاھنشاه نمونهاين تحرير بجاميداند 
وھم شاھدی باشد که درطول چوب سوگند سلطنت وتعھدات شاه است قيقا درچار ھم قانونی وھم ددراموردولت شاه 

   .ن اعتراضی نکرده اندآمشروطيت ھيچگاه مجلس وياقوه قضائيه وياحقوقدانان به 

نتھی به م ،فسادچيک ن درتھران باآمد آسکو وپی مذاکرات قوام نخست وزير درم ١٣٢٢ميدانيد که درجريان سال 
دولت استقالل  –ايران بھره برداری شود  ۵٠شوروی و ۵١ن نفت شمال به نسبت آموافقت نامه ای شد که براساس 

  نيروھای شوروی ھمچنان درايران بمانند ..... –ذربايجان رابرسميت بشناسد آداخلی 

تادرباره شرائط  مناسبات  دولت جديد ھمراه ھيئتی به تبريز فرستاد رامظفرفيروز ،قوام نماينده دولت، خرداد ٢١درروز 
  .ذربايجان به مذاکره بپردازدآ رھبری جعفرپيشه وری نخست وزيرجمھوری تازه تاسيس وخود مختاره ذربايجان بآ
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دولت  رام به امضا رسيد که تمام شرائط پيشه وری اخرداد موافقتنامه ای بين پيشه وری ونماينده دولت قو ٢٣درتاريخ  
ذربايجان منصوب شد  (کتاب زندگی وزمانه آن سالم هللا جاويد وزيرکشورپيشه وری به استانداری آقب قبول کرد ومتعا

  دکترغالمرضا افخمی) آقایتاليف  –شاه 

 مد عالوه برموافقتنامه بين دولت وپيشه وری خواستھای ديگری ھم ازجملهآھيئتی که ازسوی پيشه وری به تھران 
 ودولت ازمده بودند نيز مطرح شد آی ارتش شاھنشاھی که به خدمت فرقه دمکرات دردرجه باال به افسران فرار تعلق

   .شاھنشاه خواست که موافقتنامه راتصويب کنند

مخالفت نکند وچون سمبل است مانند  قوامحقوقی عدم مداخله شاه دراموردولت اين است که شاه باتصميم دولت  اثر 
 وھمچنان نگاه کند تا سرنوشت شومی برای کشوررقم بخورد ايران عمل کند مداد دردست مظفرفيروز نماينده دولت وقت 

ذربايجان ازايران ترتيب داده ميشود آچون مقام تشريفاتی است فقط درميھمانی ھا ومراسمی که بمناسبت جدائی  و
   .بسالمتی پيشه وری جام موفقيت سربکشد

 وقت مداخله کرد وعبارت معروف اگردستم قطع شود .....ولی شاھنشاه ايران به حکم قانون اساسی درتصميمات دولت 
   ١. بکاربرد را

 مسلم  درحق وتکليف ن فرمان مستند اين تحرير،آفرمانی صادرکرد که ن آشاه گزارشی ازستاد ارتش خواست ومتعاقب 
   .ن باسوگند سلطنت استآشاه درمداخله دراموردولت وبستگی 

   :متن فرمان شاهنشاه به ارتش، چنین است

ندی که يادکرده است برعھده اوست، براساس وظيفه ومسئوليتی که براساس مقامش وسوگ وبااين گزارش موافق است 
  (ھمان ماخذ) ه شمال کشورراميدھد                 ّ ذربايجان وبقيه خط  آاقدام فوری برای نجات  دستور

که کامال  ورده شد تطبيق بفرمائيد آاين تحقيق وابتدای درقسمت اول  )دخالتاقدام شاھنشاه راباتعريفی که از( – حاشیه

گرديد که جريان تصميم دولت قوام کامال متوقف وجريان  منطبق است يعنی دخالت شاھنشاه درتصميم دولت قوام سبب
  )پايان حاشيهن گردد  (آز دخالت شاه بود جايگزين تازه که ناشی ا

  نمونه مداخله شاهنشاه درقوه مقننه 

را بوسيله خليل طھماسبی مجلس شورايملی قانونی راتصويب وبرای آزترورسپھبد رزم ھمانطور که مسبوقيد پس ا
شاھنشاه  ،ن خليل طھماسبی بعنوان قھرمان معرفی واز تعقيب قضائی معاف ميشدآتوشيح شاھنشاه فرستاد که بموجب 

  ٢ .ن قانون امتناع کرد يعنی حرکت وتصميم قوه مقننه رامتوقف ساختآتوشيح  از

م السلطنه تصويب وبرای انگاميکه مجلس شورايملی اليحه دولت مصدق رامبنی برمصادره اموال قوھ -مورد دیگر

 ست ازعتتباراينکه قوام محاکمه نشده ومصادره اموال قوام خالف قانون اساسی اتوشيح شاھنشاه فرستاد  شاھنشاه به ا
  )سوگند سلطنت قيد شده استدقيقا پاسداری ازقانون اساسی مشروطيت که در(داری کرد  ن خودآتوشيح 

، دوبارقه کامال متمايز مداخله شاه دردولت وقوه مقننه، بادخالت وناديده گرفتن قانون اساسی مشروطيت ازطرف شاه
است مداخله شاه دردولت وقوه مقننه بارعايت قانون اساسی تکليف وحد وحدود شاه است وناديده گرفتن قانون اساسی 

قانون اساسی مشروطيت است که دومی نه تنھا خارج ازتکليف بلکه منافات باسوگند سلطنت  مشروطيت تجاوز وتعدی به
   .است

                                               
 ک-ح -- » اگر دستم قطع شود ھرگز سند جدايی آذربايجان را امضا نخواھم کرد« - ١
  ک- ز آن مورد ھربار پس از قتل به قھرمان مبدل شود. حھر آدم کش و جانی ميتوانست با استفاده اوگرنه  ٢



 حقوقدان  - اميرفيض  - ٢بخش  -مداخله شاھنشاه در امور دولت      ۴برگ   ١۶/ ٠۶/ ٢٠١٢ 

  اصول قانون اساسی ومتمم درتائید این تحقیق 

وتحريررابه مسئله غبت پذيرنباشد چندان رممکن است برای خوانندگان محترم  نھاآبه قوانين وبحث درنکه استناد آ با
ن باقانون اساسی مشروطيت اجازه استفاده واستناد به آحقوقی تبديل ميکند ولی معھذا اھميت موضوع وارتباط کامل 

   .قانون اساسی مشروطيت رابه اين تحقيق وتحريرميدھد ی چند ازاصول

ی مربوط به وزراھمچنين اصول قانون اساسی درباب عنوان مطالب به مجلس شورايملی و ۴٣و  ۴٢و ۴١اصول   -اول 
ن مسئوليت ناشی ازفرامين وخواستھای آنشان ازبارسنگين مسئوليت وزراء که بخش عمده  درمتمم قانون اساسی دولت 

   .پادشاه است دارد

مختصه وزارت خوددانسته به ھيئت اتفاق  مشاغل وزراء راعالوه براينکه بتنھائی مسئول ،متمم ۶١ازباب نمونه  اصل 
ميکند  اجرا ھای شاه را يعنی نه تنھا وزيری که فرامين ودستخط ،ليات اموردرمقابل مجلسين مسئول دانسته استھم درک

. حساسيت مسئوليتی که متمم قانون ن مسئوليت شريک استآعھده داراست بلکه ھيئت دولت ھم در نراآمسئوليت اجرای 
متمم معلوم ميشود که ھريک ازمجلسين ميتوانند  ۶۵ اجرای فرامين شاه گذاشته ازاصل اساسی برعھده وزيردررابطه با

   .وزراء رامحاکمه کنند

 تمام وکمال مسئوليت ھای اجرائی وظائف وورده شد دليل قاطعی است که قانون آاشاراتی که ازمتمم قانون اساسی 
   .تکاليف سلطنت رابرعھده وزراء وھيئت دولت نھاده است

   :مده استآه گانه مملکت تعريف شده دراصل بيست وھفتم متمم که قوای س - دوم 

، اين قوه ناشی ميشود ازاعليحضرت شاھنشاھی ومجلس قوه مقننه که مخصوص است به وضع وتھذيب قوانين
  شورايملی ومجلس سنا وھريک ازاين  سه منشاء حق انشاء قانون رادارند .......

يملی وسنا قرارگرفته  وحق انشاء  قانون دراصل مزبور موقعيت حقوقی وموضع سياسی پادشاه دررديف مجلس شورا
ھمانطور که مختص نمايندگان مجلسين است به شاھنشاه ھم تعلق يافته است اين تکليف وحق  بسيارمھم راچگونه 

اگرپادشاه يک مقام تشريفاتی وسمبليکی است مجلس شورايملی وسنا ھم  ،وردآميتوان يک تکليف سمبليک به حساب 
   .مده ھمان موضع تشريفاتی وسمبليکی رادارندآتمم دررديف پادشاه که دراصل بيست وھفتم م

اين سوگند وتعھد وقتی ميتواند ازقوه به فعل  ،، پاسداری ازقانون اساسی مشروطيت استيکی از ارکان سوگند سلطنت
د سلطنت ) راداشته باشد درغيراينصورت سوگن٢٧درمتمم قانون اساسی ( اصل                              ِ يد که پادشاه حق مداخله موضوعه  آدر

   .ن تعھد مربوط به سوگندرانداشته استآقدرت واجازه قانونی برای انجام باطل است زيرا ياد کننده سوگند 

ه لزومی اساسا اگرپادشاه حق مداخله وتکليف قانونی نميداشت تعيين موقعيت برای ايشان درقوای سه گانه مملکت چ
درسه قوه مملکت  یرامتمم قانون اساس پادشاه جرائیوسوگند سلطنت است که موقعيتھای ا؟ تکليف وتعھد داشت

   .مقررکرده است

قضاتش بافرمان شاھنشاه منصوب ميشوند واحکام  دادگاه  قوه قضائيه مملکت که محل تشخيص تميز حق ازباطل است
  .ھا بنام پادشاه صادرميگردد

به  دقضائی قضات رابه شغل اداری ندارن قوه حتی تغييرشغل آقوه قضائيه که مستقل شناخته شده ودولت حق دخالت در
مده آن درسنگرھا به کرات آچه مناسبتی قضات بافرمان شاه منتصب به خدمت ميشوند؟ اين مناسبت که ريشه واساس 

 مقدس است و             ِ ع يک تکه چوب  درواق ،، سمبل استسمبل موقعيت حقوقی واجتماعی پادشاه است واال و است دليل اقتدار
   ؟ ليفسمبل را چه به اين تکا

متمم قانون اساسی قوه اجرائيه رامختص پادشاه دانسته است وقوانين واحکام بتوسط وزراء ومامورين دولت  - سوم 
   .بنام نامی اعليحضرت ھمايونی اجراميشود
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اگرموقعيت پادشاه يک نقش تشريفاتی وسمبليک  بود متمم قانون اساسی ميبايست قوه اجرائيه رامختص دولت منتخب 
  .را يدانست نه پادشاهمجلسين م

. اين کلمه که بسيار بااھميت است> قوه اجرائيه مختص پادشاه استمتمم قانون اساسی < ٢٧عبارت بند سوم اصل 
درمتمم قانون اساسی نھم نسبت به موقعيت پادشاه درقوه اجرائيه آن ديده ميشود  فقط يکبار آنوعی مفھوم انحصاردر

درمسير ن ھمه آاز شخص پادشاه شروع ميشود وھيئت وزيران وتوابع ه قوه اجرائيه کورساگراين است  بکاررفته است
   .تحت الشعاع پادشاه ھستند ،قانون اساسی مشروطيت

اعطای درجات نظامی ونشان  متمم قانون اساسی عزل ونصب وزراء ، ۴٨و ۴٧و ۴۶به ھمين دليل است که دراصول 
 مامورين رئيسه دواير دولتی ازداخله وخارجه با انتخابونيز  ،افتخاری بامراعات قانون مختص شخص پادشاه است

   .تصويب وزيرمسئول از حقوق پادشاه است

ن درمتمم قانون اساسی تعلق يافته به معنای تشريفاتی وسمبل بودن  آباحقوق وسيعی که به  >مختص پادشاهيا کلمه <آ
  ؟ستمقام سطنت ا

ن اين آن اشاره شده  است وآانحصاری برای پادشاه مقررکرده که کمتربه  متمم قانون اساسی تکليفی ۵٢اصل  -  چھارم 
ھمراه باتوضيحات الزم   نمايد اقتضارا  ومنافع وامنيت کشور است که عھدنامه ھای سری که رفع محظور سری شده

ن به آارائه وھم انحصارا حق  امنيت کشور، ھم تشخيص منافع و. دراين اصلاظھارشود ازطرف پادشاه به مجلسين  بايد
؟  زيرا تنھا کسی که متعھد به حفظ منافع ملت وامنيت واستقالل چرا؟ به شاه داده شده استوھم تنطيم گزارش مجلس 

   )به سوگند سلطنت رجوع فرمائيد( .کشوراست شخص پادشاه است

داردويا ھمه اينھا ھم را اجرائی شاه درچارچوب قانون اساسی اين تکاليف واختيارات انحصاری شاه داللت براقتدار ياآ
  ؟؟تشريفاتی وسمبليکی است

قانون اساسی  ۴٨واصل تشکيل جلسات فوق العاده مجلسين شورا وسنا را ازحقوق پادشاه دانسته  متمم ۵۴اصل  -  پنجم
  ...... ن واحد ازاختيارات پادشاه دانسته است آدر را نا وياھردونيز انحالل ھريک ازمجلس شوراوس

 ست  برھيچکس پوشيده نيست برای پادشاه قائل شده ا قی که قانون اساسی مشروطيت ايران انحصارااھميت اين حقو
اتی ازسوی پادشاه  نيازبه تبع اين است که تعھد به حراست ازقانون اساسی يکی ازعلل حقوقی تصميم قانون اساسی 

  .است ازقانون اساسی راممکن سازددارد که امکان انجام تعھد يعنی حر

   .حق انحالل مجالس است بشرحی که قانون مقررکرده است ،تبعات ولوازم ن آاز ويکی

برای کسانی که مقام پادشاه رادرقانون اساسی مشروطيت  ،نھم بدون ذکرموجب حقآتعلق اين حق عظيم برای پادشاه  ياآ
  ؟قانع کننده نيستايران سمبليک ميدانند 

فقط ھمان است که درقوانين مشروطيت حاضرتصريح  اقتدارات سلطنتیاختيارات ومده است <آمتمم  ۵٧دراصل  - ششم 
  >شده است

به معنای سمبليک ويا اختيارات واقتدارات سلطنتی  ؟> ابھامی درش وجود دارداختيارات واقتدارات سلطنتی< يا عبارتآ
  ؟بودن است

ن آع پادشاه است که درتمامی اصل قانون اساسی حدود بيست وسه اصل مربوط به حقوق وموض ١۵٨ازکل  -  ھفتم
چرااين حساسيت ومقام تشريفاتی  !برای يک موضوع  سمبليک  .يف وتعھد ووظيفه بخوبی مالحظه ميشودلموارد تک

ن اختصاص آتعداد اصولی که بسلطنت وحقوق وحدود  ؟ درحاليکهراقانون اساسی مشروطيت مدون ساخته استخاص 
  ؟ودولت است داده چندين برابرحقوق متعلق به مردم
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ودليل کامل برحساسيت اجرائی تعھد  حتی وجوددارد که بسياربااھميتدرقسم نامه وکالی مجلس شورايملی صرا - ھشتم  
    .است زقانون اساسی مشروطيتست اپادشاه درحرا

   :ستمده اآدرقسم نامه وکال 

نم مادام که حقوق مجلس ومجلسيان مطابق ما امضاکنندگان خداوند رابه شھادت ميطلبيم وبه قران مجيد قسم ياد ميک<
 نسبت به اعليحضرت شاھنشاه متبوع عادل مفخم خود صديق وراستگو بوده و ست .......اين نظامنامه محفوظ ومجری ا

  ٣ به اساس سلطنت وحقوق ملت خيانت ننمائيم......>

اساس سلطنت وخودداری ازخيانت  داری بهافندگان مجلس درراستگوئی وصداقت وومالحظه ميکنيد که تعھد وقسم نماي
توضيح درزمان تنظيم قانون اساسی مشروطيت معلق ومشروط شده است به اجرای قانون اساسی مشروطيت < ،به ملت

  >قانون مزبوربنام نظامنامه معرفی ميشد

گند سلطنت زقانون اساسی مشروطه يکی ازارکان مھم وظايف وتکاليف پادشاه درقسم سواست اباتوجه به اينکه حر 
تصورنميکنم باھرمقدار  است بخوبی مشھود است که تکليف وتعھد پادشاه ازچه حساسيت فوق العاده ای برخورداراست 

  .نرابه امر تشريفاتی تشبيه کردآعقده ودشمنی باشاه بتوان اين اختيارات وحساسيت 

اديده بگيرد ومدعی عدم حق دخالت يا انصاف ووجدان ودرک انسان ميتواند اين حقوق وتکاليف قانونی سلطنت رانآ
 وقت کسی عقيده برزيادی بودن حقوق پادشاه در مسئله اين است که يک ؟گردد بوسيله دولت رداریپادشاه درامرکشو

موجه بودن محدويت اختيارات پادشاه درقانون اساسی مشروطيت  قانون اساسی دارد وياکسی ھم ممکن است نظربرنا
رنداده نکه مدعی است که قانون اساسی اجازه دخالت شاه رادراموآای خود محترم است ولی ايران داشته باشد اينھا بج
   .نص قانون اساسی است خالف  و است ادعای محترمی نيست

  مختصرونافع اینکه 

ن احصاء کرده است بااين شرط آمتمم) راقانون اساسی ومتمم   ۵٧قتدارات پادشاه (استفاده ازعبارت دراصل ااختيارات و
ن ھم شخص آه اختيارات واقتدارات مزبور بطور مستقيم به اجرا درنيايد وازطريق وزراء اجراشود ومسئول اجرای ک

   .وزيراست نه پادشاه

عده ای ميگويند تکليف واقتدارواختياربدون مسئوليت نميشود لذا شاه اگرازاختيارات خود استفاده کند تن به مسئوليت 
درست نيست واحتجاج  ،در بری بودن پادشاه ازمسئوليت قانون اساسی مشروطيت اين نظربمناسبت صراحت ،داده است

  .ين قبيل نظرات نميدھداست احترام به قانون اساسی ارجی به ا

  خراين تحقيق آپايان قسمت دوم وبه اميد قسمت                                                                      

  

  

  

  

  

  

                                               
 ک- درگذشته در بيشتر موارد بيشتر وزرا به شاھنشاه دروغ گفته اند. ح - ٣
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