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  مداخله شاهنشاه دراموردولت                                 
  حقوقدان –اميرفيض 

 گنجی بااستفاده از آقایتنطيم شده است پرويز ثابتی  آقایاکبر گنجی دررابطه باکتاب  آقایتحيق حاضربه بھانه مقاله 
   .ثابتی خواسته است به اين نتيحه برسد که شاھنشاه ايران درامورساواک مداخله داشته است آقایبرخی اشارات 

 آقایوی يافت که تحقيق نميتوانست درمحدوده برداشتھای قرار گرفت مسائلی راپيش رفکر ھنگاميکه اين تحقيق درمسير
مسئله دخالت شاه دراموردولت  نھاآمرتبط است که مھمترين  تحقييق باموضوعاتی پيوسته و مسيرو  گنجی متوقف شود

    .> استشاه سلطنت ميکند نه حکومتدرنھايت طرح مسئله < و

 لبه تجزيه وتحلي ،طی مراتب وابسته گنجی شروع وسپس با آقایبنابراين موافق باشيد که اين تحريربا ادعای ناوارد 
   .نت کند نه حکومت> برسيمشاه بايد سلط<

  نخست طرح ادعای گنجی 

لذابنابرقاعده کلی اول بايد ديد که  اثبات دخالت شاھنشاه ايران درامورساواک است، گنجی آقاینظربه اينکه ادعای 
  ؟ثابتی اظھارداشته دخالت شاھنشاه محسوب ميشود ياخير آقاینچه که  آدخالت يعنی چه و

ازجرم کرده منطبق باشد واگرنباشد عمل  يعنی بايد عمل متھم باتعريفی که قانون ،قی استنچه عرض شد يک قاعده حقوآ
    .نسبت به امورمدنی ھم جاری است ،اين قاعده حقوقی انحصارا متوجه امورکيفری نيست متھم جرم تلقی نميشود

  دخالت یعنی چه 

براساس موضوع دخالت  جايگزين جريان اوليه دخالت عملی است که سبب ميشود جريان کاری متوقف وجريان تازه ای 
  .گردد

زاد بازارکه آمداخله دولت سبب ميشود که جريان  ،ازباب نمونه ميتوان به دخالت دولت درامراقتصاد کشورنگاه کرد
  .زاد ميگرددآجريان مداخله دولت درامراقتصاد جايگزين عرف اقتصاد و ،شنای مردم است متوقفآمعمول و

زاد ومعمول حضورمذھب درحکومت راازرده خارج وجريان تازه ای آورد  که جريان آريسم راميتوان سکوال - نمونه دیگر

  .ن ميسازدآست جانشين که عدم مداخله مذھب وديانت درحکومت ا

ن پدر آعمل  ،پدری که درامر ازدواج فررندش وارد ميشود اگردخالت اومنجربه قطع ويافصل ازدواج گردد نمونه دیگر

ودر غيراينصورت يعنی اگراقدام  پدرش نگذاشت عروسی سربگيرد>ت که دراصطالح عاميانه گفته ميشود <دخالت اس
   .ن شناخته ميشودآعمل اودخالت نيست وخيرخواھی وامثال پدرنتواند مسيرازدواج رامتوقف کند 

کننده نيست واگربااجازه صالحيت دخالت کننده باشد حکم قانون رادارد وھرجی برمداخله انون ودردخالت اگربحکم ق
قانون نباشد درامورکيفری جرم ودرامورمدنی عمل فضولی است ونافذ نيست ولی اگرعمل مداخله کننده  مورد تائيد طرف 

. ن عمل حقوقی شده استآمرتکب  ،ن است که خود شخصآحکم فضول ازقضيه سلب وھمانند  ،مداخله قرارگرفت
  . ف صورت گرفته باشد حسب درخواست طر ،ھمچنين است اگردخالت

. مقصورازروابط مدنی اين است که عمل چه عرض شد درکادر روابط حقوق مدنی قابل پياده کردن است نه امورجزائیآن
عنوان حقوقی  سبب وقوع جرم وعمل خالف قانون نشود واگردخالت دراموری باشد که جنبه کيفری داشته باشد ،دخالت

   .ونت درجرم استن دخالت نيست بلکه مشارکت ومعاآ
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قانون  ن خاصه اينکه  چنين حقی برای شاه درآثارحقوقی آنقدی نسبت به عبارت حسب االمر و ١٢٣نشريه سنگردرشماره 
 ندارد عنوان فرمان شاه داده شود  یجنبه قانون اساسی منظورنشده وبرسلطنت طلبان حجت نيست که به مسائلی که

 ھای شاه درامورمملکتی وقتی قابل اجراست که به امضای وزير درحاليکه کليه فرامين ودستخط نوشت واضافه کرد
ديگر حسب االمر چه معنا وجايگاھی درحقوق سياسی ايران  ،ھمان وزيراست ،مسئول رسيده باشدومسئول صحت فرمان

  .دارد

  قی گزارش به شاه موقعیت حقو

مسئوليت گرفته بودند گزارشات مزبور  از فرار ِ ◌   سنگر ،برخالف تصورواھی بسياری ازافراد که زيرگزارش شرفعرضی
ازديدگاه  ،اعتباراين گزارشات ونظر اعليحضرت ،نھا نميکاھدآشاه بقدر پرکاھی ھم ازمسئوليت قانونی ووجدانی  نظر و

ن شخص بی آ زکه ابی راپرسش کند وخيال کند باتائيدی وليتی مطلقانون درحد ھمان است که کسی ازشخص بی مس
گزارش به شاه رامشخص  ،. مواردی که قانونميسازد بری ن آاحتمالی مسئوليت ميگيرد خود راازمسئوليت وعواقب 

ی ن ھرچه به اتکای نظرشاه ازسوآدرقانون اساسی احصاء شده است وخارج ازکرده ومقامی که بايد گزارش رابدھد 
   .مجری استھمان  ن آ اشخاص انجام شده باشد  مسئول 

ل از مشروطيت گزارش به شاه ونظرشاه عمل کرده اند شايد ازسنت پادشاھی قب اين حضراتی که سالھای سال با توسل 
وسيله ان اين روال نه تنھا درسلطنت مشروطه ايرالبته که ميدانند  ولی  ورده اندآويا به عادت قديمه روی تبعيت کرده 

   .مسئوليت نيست که نھايت نامردی ھم ھست از فرار

 مردمی که بمناسبت باورھای مذھبيشان حتی چگونکی شستن مقعد شان راھم از ،ازاين حقيقت غافل بود شايد نتوان
درست است که   .ی خودشان راباشاه  درميان ميگذاشتندگفت چرا کارھای اداربزرگان مذھبشان پرسش ميکنند  نميشود 

ساسی انتظارداشته سادگی که قانون اآن قانون اساسی کيفيت گزارش به شاه وکسب نظرشاه رامجاز ندانسته ولی به 
   .نميتواند عادت مذھبی مردم رامھارکند

  ثابتی آقایمات تطبیق ادعای دخالت، بنا براعال

 ن ارکان راآو ؛کن ويا عنصرشده استائل به سه ر، برای جرم قحقوق جزا برای تسھيل امررسيدگی به جرائم کيفری
   :بشرح زيرمعرفی کرده است

  .دن بدان معنی است که قانون عمل ارتکابی راجرم شناخته ومجازات ھم برايش تعيين کرده باشآو ،رکن قانونی

مده آه عمل دربايد ب فعل مجرمانه  ھمانطور که دربحث دخالت عرض وارائه دليل شد  ن بدان معنی است آ، ورکن مادی

   .نقشه کشی ويا تھيه مقدمات جرم محسوب نميشود وباشد وحرف وتصور

کسيکه درخانه ای راميشکند (مجرمانه وسوء نيت داشته باشد       ِ ، قصد  ن بدان معنی است که عاملآو ،سوم رکن معنوی

  )ولی قصدش نجات کسی درخانه است عملش جرم شناخته نميشود

ثناء قائل به ارکان سه گانه فوق ميباشند وعقيده متفق دارند که درصورت فقدان ھريک از تمام حقوقدانان جھان بالاست
. حقوق اسالمی ھم باتفاوت ھائی رابطه خود راباارکان سه گانه جرم حفظ کرده جرم تحقق نيافته است ،ارکان مزبور

    .است

باارکان جرم   ادعائی که اکبرگنجی عنوان کرده  با تطبيق ثابتی و آقایاکنون براحتی وسادگی ميتوان نسبت به اعالمات 
   .کرد قضاوت درست رادريافت

   .ورده ميشودآرادعای اکبرگنجی از اليحه اش به اينجا برای سھولت عمل تطبيق گر دييکبا
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. به مامورساواک تبديل ميشود فرانک ١٠٠٠سوئيس با حقوق ماھيانه کاظم رجوی برادرمسعود رجوی در -٣
تماس ميگيرد تا برادرمسعود رجوی باثابتی  ؛اعضای سازمان دستگيروبه اعدام محکوم ميگردند ١٣۵٠درسال 

 من يک گزارشی درست کردم که برادرش به ساواک اين کارھا وبرادر خودرانجات دھد ثابتی اضافه کرده <
شاه ھم موافقت کرد ومسعود  مسعود رجوی رايک درجه تخفيف بگيرد کرده وپيشنھاد کرديم که خدمات را

  )بنقل از اليحه اکبرگنجی(رجوی اعدام نشد 

 اين عمل کجا و ؛قانونا حق عفو مجرمين باشاه است ،صداق ومشمول مداخله درامورساواک استم ،کجای اين جريان 
؟ وقتی کسی معنای دخالت رانداند ونفھمی ونادانی او چاشنی دشمنی او باشاه ادعای دخالت شاه درامورساواک کجا

   .ت باشد شرم وحيائی ازاين ياوه گوئی ھا نخواھد بودلکمم

ورده است که شاه گفته است درايران ساواک مستقيما زيرنظر نخست آپاسخ به تاريخ  گنجی به نقل ازکتاب  -۴
   ١.وزيراست

که ساواک  ؟ وھمه ميدانندمدعای شاه مدعائی کاذب است<نوشته است  گنجی  ،بعد ازاستناد به کتاب پاسخ به تاريخ
 > ومدعای شاه رااثبات ميکند !!کذب بودن ثابتی قرائن کافی دراين زمينه عرضه کرده که ؛زيرنظرمستقيم شاه کارميکرد

راھم به رديف ارائه داده  >  قرائنیگرفت احتمال دروغ گوئی ثابتی را نميتوان ناديدهبعد ھم گنجی اضافه کرده است که <
    .نھا خواھيم رسيدآکه به 

به اين منظوراست که  ،بحث وتحقيق يا و مقدمتا اين گفتگو به جاست که رسيدگی به يک ادعا چه بوسيله قوه قضا
   .) منتقل شودھمه مردمبه جامعه ( ،باورمدعی      ِ اصالت  

ھمه مردم ميدانند که است و ای شاه کذبھمه ميدانند که مدعگنجی پيش داوری کرده که < آقایدرحاليکه  -١
درست  نھم درحدی که ساواک زيرنظر مستقيم شاه کارميکرد آادعای گنجی مبنی بردخالت شاه درساواک 

قابل > ديگر طرح موضوع وتالش برای اثبات مدعای خودشان کاری بيھوده ودرمجرای خود بزرگ بينی تاس
قضيه مختوم بھاست  )به ادعای گنجی( مالحظه است  وقتی ھمه مردم ميدانند که شاه درساواک دخالت داشته

   .ن پذيرای عقل نيستآوطرح 
نھم آگنجی تنھا يک شاھد ارائه داده  آقای ؛ثابتی است آقایگنجی برای اثبات ادعای خودشان شھادت  آقایسند  -٢

  >پيشاپيش اعالم کرده است که <احتمال دروغگوئی ثابتی رانميتوان ناديده گرفت

نھا استناد آکند ويابه شھادت يمدعی  ويامدعی عليه حاضرم شاھدی راکه مورحقوقی وياکيفری اصل اين است درا
 يا ن احتمال بتوجه دادگاه وآچرا اگر ؛ن شاھد نيستآه احتمال دروغگوئی متوجه مينمايد شاھدی اصيل وراستگوست ک

خارج خواھد شد  وبھمين اعتباراست که طرفين دعوا تالش ميکنند  ن شاھد ازرديف ادله دعواآشھادت طرف دعوا برسد 
   .راقلب وازاصالت خارج سازندطرف مقابل         ِ که شھود  

ت ادعای خودش رابه شھادت فقط يکنفرمتکی کند وپيشاپيش ھم اعالم کند که تاکنون کامال بيسابقه است که کسی اثبا
  احتمال دروغگوئی شاھد وجود دارد><

، چشم وگوش درست  وسالمی ندارد شاھدی که به اعالم مدعی ؛ست که شھادت چشم وگوش عدالت استگفته شده ا
  .چگونه ممکن است چشم وگوش عدالت گردد

وياطرف ادعای گنجی شاھد گنجی راقلب کند خود گنجی شاھدش رابااتھام احتمال دروغگوبودن يعنی قبل ازاينکه دادگاه 
  .که باقانون پشتيبانی ميشود اعالم شاھنشاه استمتوجه  ،واصالت ،قلب کرده است  يعنی ادعای گنجی بدون دليل

   

                                               
 ک- به بعد کتاب را دارد، و مطالب کتاب در نسخه نخست فرق ھای فاحشی دارد. حبه احتمال زياد اکبر گنجی نسخه تحريف شده و چاپ دوم  - ١
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  قرائن ادعائی گنجی 

 ان مختومه تلقی ميگردد ولی درباره مراتب ادعائی دراليحه ايشگرچه با توجه به اينکه ادعای گنجی فاقد دليل است  بحث 
ن است که گنجی خودش متوجه بوده که استناد به شھادت کسی که خود گنجی دراصالت آنشانگر  ،استناد گنجی به قرائن

   ٢. ن ترديد دارد مشکل گشا نيست الجرم متوسل به قرائن شده استآ

  نرامستند قرارداده است خواھد پرداخت آب وتاب فراوان آ ازقرائنی که گنجی بابه ھمين مالحظه اين تحريرھم به مواردی 

   قرائن استنادی گنجی 

شاه به ساواک دستور داد تادربرنامه تلويزيونی طی مصاحبه ای  ،سپھبد بختياردرعراق ترورشد ١٣۴٩مرداد ماه ادر
ويد وزيراطالعات ده ميشود وشاه ميگتصويب به شاه دامتن بوسيله ثابتی نوشته ميشود وبرای  ،افشاگری بشود

بنقل ازاليحه ( نرابخواند قطبی ميگويد اين امر نيازبه اجازه شاه رادارد آنراقرائت کند ثابتی عالقمند بوده است خودش آ
   .گنجی مختصرشده)

  .خالت شاھنشاه درامورساواک گرفته استرضا قطبی رامالک  د آقایول ازگنجی نقل ق

رضا قطبی  آقاید نين حرفی راگفته ويانگفته به اين تحريرمربوط نميشود قضيه مربوط به خورضا قطبی چ آقایاينکه 
   .است ولی ماھيت حقوقی واثرات مطلب مزبور البته که متوجه اين تحريراست

) رامطرح وموضوع رابه گزارش لزوم اجازه شاهقطبی به استناد کدام قانون وياحتی بخشنامه ای تکليف ( آقای
گنجی است که ازنقل قول مزبور استفاده کرده است  واگراظھارات  آقای؟  اثبات اين موضوع باضی رسانده استشرفعر
د مبانی قانونی بوده که مسلما بوده فقط يک نظر شخصی محسوب ميشود ونظريک فرد غيرمسئول ـــــاقــــقطبی ف آقای

   .شاه درامورساواکنميتواند مستند حکم دخالت ثالثی درموضوع باشد تا چه رسد به دخالت 

  ٣ .ثابتی برای انجام اقدامات کسب تکليف کرده است آقایثابتی استناد کرده که  آقایگنجی به مواردی ازاظھارات  آقای

يف به شاه نداده شاه ثابتی لگنجی ميبايست برای اثبات ادعايش به مواردی استناد ميکرد که چون ثابتی گزارش کسب تک
  .ب بياوردايل دخالت شاه درامورساواک بحسله گزارش ثابتی به شاه رادنه اينک ،دادگاھی کرده است را

 ترجيح داده که قبل ازاقدام شاه را برای مقام سلطنت قائل بوده ثابتی ممکن است ازنظراحترامی که جامعه آقای
يکه درحال ،مستحضرسازد ويادل وجرات تصميم گيری رانداشته است ويا بخيال خودش خواسته شريک اتھام بسازد

ثابتی يک  آقایف ازشاه توسط قانون سازمان امنيت کوچکترين اشاره ای به لزوم کسب تکليف ازشاه ندارد کسب تکلي
   .مداخله شاه درامورساواک ختم شودينکه به برسد به ا چه حقوقی  خصوصی تلقی ميشود نه رابطه ای امر

يا  آبول صيغه عقد ازپدرش کسب تکليف ميکند ادب ايرانی دختر درروزعقد برای ق گدرفرھن - مثالش دم دست است

رجوانش  موضوع رابا رفيق کی با ھمسي؟ پسری برای نزداين کسب تکليف به معنای دخالت پدردرامرزناشوئی است
ن دو دخالت آن رفيق درامرنزديکی آيااين عمل راميتوان گفت که آ خودش مطرح ميکند ونظراورابکارمی بنندد بزرگتر

  ؟داشته است

نراقانون مقررکرده باشد دراينصورت است که ايجاد تکليف ميکند آثارحقوقی رامترتب است که حد وحدود آلت وقتی دخا
  ؛درغيراينصورت ھم تقاضای دخالت وھم عمل دخالت امرخصوصی بين طرفين است ومنتقل به شخص سوم نميشود

                                               
و با  ھم که زنده ھستند،کسانی از برخی در بيشتر موارد اکبر گنجی از شاھدانی نام می برد که زنده نيستند و از زبان مردگان سخن می گويد.  - ٢

را تکذيب کنند؛ درحاليکه تکذيب مورد تزکيه و پاکسازی تاريخ  تھمت ھا و مطالبی که در باره آنھا گفته شده حاضر نشدند آنھا تماس گرفته شد،
   ک-است. ح

 اگر مسئول امری، بجای به اجرا گذاشتن قانونی امور، و اجرای آن، جرات انجام کاری را نداشته باشد و برای عملی که انجام می دھد دنبال - ٣
  ک- حمسئول انجام وظيفه نکرده و اختيار انجام کاررا نداشته است.  -خص طرف پرسش نمی شودمسئول بگردد و از ديگران بپرسد دليل دخالت ش
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ونتيجه گرفت که شاھنشاه درامورساواک دخالت ثابتی وشاھنشاه رامستندی قرارداد  آقایيعنی نميتوان امرخصوصی بين 
   .ميکرده است

دکترسنجابی ھم موقعی که  ؛اجازه ازبزرگترھا بويژه پادشاه يک سنت ايرانی است اساسا ازاين حقيقت نبايد دوربود که
   ٤. شاھنشاه پيشنھاد نخست وزيری به  او داد سنجابی شرط قبولی خود راموکول به اجازه خمينی کرد

فرھنگ وروش مديريت واداره کشور برمبنای گزارش اموربه  ،قبل ازمشروطيت ودرتمام عمرمشروطيت سالھای سال
ثارحقوقی که ايجاد تکليف برای مکلف آشاه وکسب تکليف واجازه بوده است ولی اين سيستم عرفی مديريت متاثراز
   .ترفته اسومسئوليت برای شاه بنمايد نيست  وجای سيستم عرفی مديريت راقانون اساسی گ

  به اميد به پايان رساندن اين تحقيق                                                                                         

  

  

  

  

  

                         

 

                                               
 ک- ح  داده شد، پذيرش آنرا موکول به آگاھی سفارت انگلستان کرد. یزيروقتی به محمد مصدق پيشنھاد نخست و - ٤


