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درکاب يرخارجه

ن بودن را برای
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د ،سنت پادشاھی
سن مقرردرقانو

پادشاهلذا  ،ست

مداخله   

خست وزيرانتخا
ست وزيرصادرمي
م متمم فقط درم

نجا که سنت مآز
   .اورد

ی به جريان افت
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 فرمان نخست

نوشته اق ايران 

لسلطنه ازجھات

يگر سيد ضياء
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 حقوقدان - اميرفيض - انتخاب نخست وزير -مداخله شاه در امور دولت      ۴برگ ٢٠/ ٠۶/ ٢٠١٢ 

فرمان ويادستخط خود  رتشخيص ميدھد ميتواند تنھا ازطريقخود باقانون اساسی ندارد وھرخواستی که درراه منافع کشو
وظيفه بايد  منتھا نه بطور مستقيم بلکه ازطريق دولت ووزيرمربوطه ووزيرمربوطه است که  ،ن بشودآخواھان اجرای 

 واجرای دستخط و باقانون اساسی وامکانات کشوروصالح ومصلحت کشور منظوردارد پادشاه را خطتطبيق فرمان ودست
 ين وجرای فراممسئول ا را اساسی مشروطيت وزراوبھمين دليل است که متمم قانون  فرمان رامتوقف وياجريان بدھد

    .دستخط ھای پادشاه دانسته وبرائت پادشاه راازمسئوليت صريحا اعالم داشته است

  رابطه الزم وملزومی 

 ھای پادشاه باوزيردرمتمم قانون اساسی يک رابطه الزم وملزومی است يعنی اجرای دستخط و رابطه فرامين ودستخط
)  دارد وبدون وجود اين رابطه اجرای دستخط وفرامين شاه الزم( ) موافقت وامضای وزيرمربوطه رافرمان شاه (ملزوم
   .قانونا ممکن نيست

؟ ابدا باال يعنی موافقت شاه باتدابيروتصميمات وزيروياھيئت دولت ھم مشمول رابطه الزم وملزومی است يا عکس قاعدهآ
  .به ھيچوجه و

اين امرنشان ميدھد که قدرت کنترل کننده پادشاه وقراردادن قدرت او درچھارچوب قانون اساسی برعھده وزيرووزای  
ام امورحکومتی ازپادشاه کسب تکليف کنند يعنی گزارش يعنی وزرای دولت الزم نيست که برای انج ،دولت است

 نيست شرفعرضی دادن وسپس اقدام کردن يک عمل قانونی نيست وکسب تکليف ازشاه مسقط مسئوليت گزارش دھنده 
اين عادت که بصورت يک سنت اداری درمشروطيت ايران بويژه درسلطنت شاھنشاه ايران جاری بود گرچه ظاھرش 

موزش ھای شاھنشاه بود ولی باطنش خبث نيت وفرار ازمسئوليت وواقعيتی ازنامردی وضعف آ سلطنت واحترام به مقام 
   .ی بودگبيعرض و

برخی مدعی ھستند که قدرت سبب بی اعتنائی به قانون ميشود  ممکن است اين موضوع بطورکلی بمناسبت ماھيتی که 
ی دولت بشرحی که عرض شد  وزار و زناحيه وزيرقدرت دارد درست باشد ولی درمورد پادشاه بمناسبت کنترلی که ا

ميشود عبورازقانون برای پادشاه ممکن نيست وبه کالمی روشن وقتی اوامر خالف قانون اساسی پادشاه ازطرف وزير 
   .وتو وبه اجرادرنيايد عبورازخط قانون اساسی برای پادشاه  غيرقابل امکان وتصوراست

قدرت شاھنشاه درکجا به کننده خارجی اين سوال رامطرح ميکند که <دريکی ازمصاحبه ھای شاھنشاه ايران مصاح
  >درمرزقانون> شاھنشاه پاسخ داده اند <متوقف ميشود

کند، ازقانون اين مرز قانون بموجب متمم قانون اساسی ورابطه الزم وملزومی درتعھد  وزيرمربوطه است که حراست 
 قانون اساسی اورامسئول اجرای دستخط و ،وغيرمسئول دارد، کهدستگاھھای اداری وحقوقی ومشاورين مسئول  ،که

 فرامين شاه شناخته است نه پادشاه که غالبا درسنينی است که نه پختگی وزيررادارد ونه مسئوليتی درصدوردستخط و
   .ونه احاطه به رويه ھای قضائی وسنت ھای مشروطيت ايران فرامين مخالف قانون اساسی

            

  

  

                

                                                                               

 


