
 حقوقدان -اميرفيض -گونه اينطور شدچ -نقدی برسخنان اعليحضرت                                 ٧از  ١برگ  ٢٠١۵/٠۴/٢۵شنبه) شيد ( يوانک

 

  نقدي برسخنان اعليحضرت

  فتمه قسمت
  ؟اينگونه شدطورشد چ

  
  ب است     کم گفتن ھرسخن صواب استآنکه سخن به لطف آ با

   حقوقدان -اميرفيض

تا اعليحضرت تغيير موضع حقوقی دادند  که سبب گرديددراين بخش ازتحرير با جرياناتی روبروميشويم 
بعاد ومراتب سوگند موقعيت تصدی سلطنت ووفاداری به تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت وا از و

  .عدول وراه سرکشی ازقانون وسنت مشروطيت را انتخاب کردند ۵٩بان سال آنھم 

  مقدمه الزم 

 ين مقدمه ميتواند قفل ومقدمه ای پنھان سازد زيرا مراتب انميتواند نيازخودرابه بازگوئی حاضرتحرير
   .يانات معروضه به شخص اعليحضرت باشدجر بست توجه

انسان ھا در مقابل تاثيرکالم وتربيت ويا عوامل طبيعی يکسان نيستند برخی مقاوم ھستند ودرمقابل 
  .ناماليمات نرمش نشان ميدھند ت وياتحوالت وتاثيرات می ايستند وسرخم نميکنند وبرخی درمقابل ماليما

نھالی بعد ازکاشت درمقابل باد وطوفان مقاوم است ونھال ديگری  ؛وردآمثالش راميتوان درمورد يک نھال 
نظارت  چوب پای درخت) وسرکشی مداوم دارد وھرگاه حمايت ون قدرت مقاومت است ونيازبه قيم (آفاقد 

ن نھال بحالت اول آ د ووقتی مدتی گذشت ديگر، نھال با ھربادی به ھمان طرف خم ميشوقطع شود
   .ن عادت کرده استآن وضعی ھم که دارد راضی است زيرا به آ برنميگردد واتفاقا از

 وضع انسان ھا بسيارشباھت با تشبيھی است که عرض شد ولی تسری اين تشبيه متوجه شرائط عادی و
سخت  ید ازباب تشبيه درجريان طوفانھاتغيير ميکن ودرشرائط غيرعادی بالطبع پايه ھاانسان کامل است 

   .ن نھال تفاوت ميکندآگياھان وضع حراست از ارخ و سا وحيوانات پوستآونامنظم وبارانھای سيل 

 ٣۵ن امروز يعنی بعد ازگذشت آاعليحضرت دريک شرائط بسياراستثنائی وپرحادثه وخطرناک که تجسم 
نھم درشرائطی که موج مخالفت آ ؛ل سلطنت کردندسال ممکن نيست بروال تربيت وخلق وخوی طبيعی قبو

کشورھای بيگانه وحتی کشورھای سوی از ن افزايش ميافت چهآوھر با تداوم سلطنت يکدم متوقف نميشد
تا سياستمداران  درخدمت شاه  ومردم مقلد دوست ايران وشاه که مديون حمايت ھای ايران بودند 

   .که نگذارند نھال سلطنت استواری پيداکند ھمه بصورت طوفانی عمل ميکردند وروحانيون
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عھدی که به دراين برھه حساس تاريخ ايران مردان صاحب صالحيت ووفاداران به تداوم سلطنت ازولي

راست ح حمايت و ،مل کرده واعالم قبولی سلطنت نموده برخالف شرافت ملیتکليف قانونی وسنتی خود ع
  ١ .ماده برای دريدن سلطنت گرفتارشدندآگرگان  چنگالوالجرم به مودند ـــالزم ومتناسب را ازاو نن

درتاريخ سی وپنج ساله اخيرايران حتی يک مورد بسيارضعيف ديده نميشود که پس ازھجوم گرکان برای 
يک  ، حتی شدند وارد وخيرخواھان ودوستان  که بعنوان مشاورت دريدن تداوم سلطنت رضا پھلوی

بااعتقاد به حقانيت تداوم سلطنت به  ديده نشده است که ايرانيان                            ِ شخصيت معروف وشناخته شده نزد  
   .يت وحراست از پادشاه جوان برخاسته باشداحم

 نقدرآاحمد شاه  ؛نده اگواه تاريخ نشان ميدھد که تمام وليعھد ھای ايران ازقبول تصدی سلطنت اکراه داشت
 اصرالملک بود کهن ،بوسيله االغ زين شده داشت رش رااکراه داشت که قصد فراربه سفارت روس نزد پد

ير.آ ،بازداشت اورا ازرفتن  ّ    نھم به زور وتغ  تمام پادشاھان ايران تحت حمايت وحراست دقيق بزرگان                
  .کشور به ادامه سلطنت موفق شدند

 و  ست تداوم سلطنت ايران را حفظ کنددرپناه مشاورت ونظرخيرخواھان جامعه توان حتی رضاشاه کبير
  .گرنه ايران گرفتاربالی جمھوری شده بود

د کردن اعالم سلطنت  باھمه فشارھای ممانعتی روزمقرردرقانون اساسی در رضاپھلوی واالحضرت وليعھد
حتی راحت  ؛ماده سپرده شدآ راحت ايشان به دندانھای گرگانخيلی  ولی حمايت وحراست ازايشان نشد و

ويم که . نميگمترصد ربودن گله می افتند ه به کام گرگاندون چوپان وسگھای گلگله کوسفندی که ب تراز
 )۶٠(تيرماه  ، خير بسيارھم بود نامه تاريخی سپھبد مصطفی امجدی به سنگروفاداری به سلطنت نبود

نشان ازوجود وفاداری است ولی وفاداری يک صفت معنوی است که  وبسيياری نامه ھا ومراتب ديگر
ھمه  .سلطنت نبود از بود ولی حراست به سلطنت  لذا وفاداری ،ود حراستيد ميشآوقتی ازقوه به فعل در
   .)نگه بشد پديد که نامرد ومرد کيستآ(که وزيد  ۵٧ولی باد شورش  بظاھر وفاداربودند

ص اعليحضرت ھم درمدتی که درجايگاه قانون اساسی وسلطنت قرارداشتند وفاداربه سلطنت بودند خش
عتقاد ا ن مدت صحبت ازاحترام وآکما اينکه در ؛حراست ونگھبانی نميکردند ولی ازسلطنت وقانون اساسی

اساسی ميفرمودند ولی درخط سلطنت عمل نميکردند وھرچه ھم ازسوی ميھن پرستان  نبه سلطنت وقانو
   .اصرارميشد موثرواقع نميگرديد

درعين  مقصود ازاين اشارت حاشيه ای اين است که شخص اعليحضرت که متصدی سلطنت بوده اند
  .عنايتی نفرمودندوردن سوگند سلطنت آ قوه به فعل در از وفاداری، به وظيفه خودشان در

  وامــــــا بعد

                                               
رانی نی که مھرداد ايتا زما بوده است. کم کاری ونگرانی دفتر اعليحضرت و ترس کارمندان دفترميتواند  يکی از داليل اين رخداد، - ١

ود يافت و با وجدر دفتر بود، رابطه ای که فراھم شده بود ويدئو سخنرانی و مراسمی که اعليحضرت شرکت ميکردند را از ايشان در
 .شھر پخش ميکردم کپی و آنھارا بدون نام در فروشگاه ھای ايرانی »وی اچ اس«نداشتن ابزار کافی به ھرترتيب آنھارا روی نوار 

اضر کنار دنيا داده شد که شوربختانه کارمندان دفتر حايی برای تشکيل وپشتيبانی نقاطی در گوشه راھنمايی ھکه اينترنت آمد از آن وپس 
 ک-ح به ھمکاری وھمياری نشدند.
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  ؟چگونه اينطوري شد

 گرد ، ران رو) شدن اعليحضرت گرديدآازاين رو به اين تحرير شائق است جريانات مھمی  که منجربه (
   .نمايدياران بوبعنوان يک بحث تحقيقی تقديم ايران وردآ

  نخست عدول از سوگند سلطنت

) متوجه سلطنت وموقعيت اعليحضرت در لباس ميش بخوانيد گرکانمھمترين افتی که ازجانب مشاورين (
  .که ھمه افتھای بعدی باشروع عدول ازسلطنت براه افتادن بود آشد، عدول از سلطنت وتصدی 

انيت ل به تداوم حقمتفقا ومنفردا قائ نھاآايادی وسيع  وھردو مشاور اعليحضرت يعنی علی امينی وبختيار
اصالتی ميدانستند که سبب پايان دادن به نظام سلطنت مشروطه  واجد را ۵٧سلطنت نبودند و شورش 

 رجزھا و ن سخنھا گفته وميگفتندآنقدر درباره اصالت! شورش وانقالبی بودن آنھا آ .ايران شده است
ه ، بون اساسی مشروطيت وتداوم سلطنت قرارميگرفتندکه اگردرخط حمايت ازقان خوانده اندوتجليل ھا 

  .مسخرگی کشيده ميشدند

  نگاهي اجمالي به سيرعدول ازسوگند سلطنت

برای اولين بارسيد کاظم شريعتمداری درموقع بحث وتصويب قانون اساسی جمھوری اسالمی  نظرداد که 
واد مربوط به سلطنت بعنوان مقصودش قانون اساسی مشروطيت بود) منھای مقانون اساسی سابق (<

   >قانون اساسی جمھوری اسالمی انتخاب شود

نرا تحويل آنقدر بی مقداروفارغ ازمحتوای حقوقی بود که حتی ايادی شورشيان ھم آگرچه اين حرف 
  ١٩٨٠نرا قاپيد ودرمصاحبه چھارم فوريه سال آولی يک مشتری حريصی داشت که بالفاصله  ندنگرفت

ودرمجله اخبارايران  >منھای مواد مربوط به سلطنت را ترجيح ميدھم ١٩٠۶اسی من قانون اسگفت <
ن بعنوان آ راميتوان تحت شرائطی قبول کرد که چند ماده از ١٩٠۶<قانون اساسی  :گفت ١٣شماره 

  .واين مشتری حريص شاپوربختياربود  >مثال درباره رژيم سلطنتی تغييرداد

، ديگرقانون اساسی نيست زيرا ای مواد مربوط به سلطنتنيازبه توضيح نيست  که قانون اساسی منھ
ی شف گفتن برای ب ،واين قبيل اظھارات درحقيقت ھمان شف شقه کردن نيست ،قانون اساسی قابل شقه

   .دت بواعتبارکردن قانون اساسی مشروطي

پيام  ولی در ،ياد کرد ١٩٠٧و ١٩٠۶ازقانون اساسی بنام قانون اساسی  علی امينی ھم دراولين پيام خود
 نھمآکه سايه کمرنگی  ١٩٠۶ون اساسی قاندوم خود درمسيربختيارقرارگرفت وازقانون اساسی فقط 

  .کرد ياد اندارددارد ونامی ازسلطنت پھلوی راجارازسلطنت ق

ن زمان ابدا آ که تا ١٩٠۶مسئله قانون اساسی  ،١٩٠۶بعداز اظھارات بختياروامينی به قانون اساسی 
تی سازمان ـــمد روز مطبوعات شد وعجيب اينکه ح ،ھوم حقوق سياسی ھم نداشتمطرح نبود واصال مف

 استناد ميکردند ١٩٠۶ن شکل گرفته بودند به قانون اساسی آھائی که به اعتبارقانون اساسی ومتمم 
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) انجبھه نجات ايرله امينی (فقا از تا ؛اب داشتندناجت نآی مشروطيت ومتمم قانون اساسوازذکر نام واقعی 

  .نھضت مقاومت ملی) عقب نمانندوشاپوربختنيار(

بجای قانون اساسی مشروطيت مبدل به بحث روز شد که گفته شود تفاوت  ١٩٠۶توجه به قانون اساسی 
نه تنھا سلطنت پھلوی جايگاھی ندارد حتی حقوق سلطنت وحقوق  ١٩٠۶اين دوقانون چيست ودرقانون 

   .مردم وقوای سه گانه نيز پايگاھی ندارد

رام نگرفت ودرجزوه منتظرالتمجيد ومقاالت دزدی قانون وقانون اساسی قابل شقه کردن آ بته سنگرال
نت طبسيارکوشيد ولی طوفان براندازی حقانيت قانون اساسی مشروطيت که مستند اعالم سل ،نيست

اقی ب مريکا بادبانی ميشد جائی برای تاثيرگذاری اعتراضات سنگرآسيله سياست واعليحضرت بود وب
   .نميگذاشت

  مطلب بسيارحساس

   .ن کمک باشدآدرتحقيقی که وارد شده ام به نقطه ای مجھول رسيده ام که فکرميکنم درميان گذاشتن 

امينی به سازمخالفت با تداوم سلطنت وقانون اساسی مشروطيت مشغول  و قايان بختيارآدرتمام مدتی که 
 نھاآ به نادرستی داشتتد و اشت متفاوتین حضرات بردآھای سياسی  اعليحضرت نسبت به ديدگاه ،بودند

ه ت ايشان درمصاحبت موضوع عين فرمايشايم. بمناسبت اھرا جانبدار نظام شاھنشاشی ايران ميدانستند
   .ورده ميشودآنامه پاری ماچ به اينجا زبارو

؟ باکمک سران ارتش چگونه ميخواھيد تاج وتخت خودرابازيابيد بازور ؛خبرنگارپاری ماج سوال ميکند
  ؟يک قيام عمومی ...... يا ازطريق

  پاسخ اعليحضرت 

نچه امروز درايران مشاھده ميکنيم يک وقفه کوتاه آ ،قرن درايران برقراربوده است ٢۵.....نظام سلطنت 
شورند فريب خورده اند  ــــروی زنده کــ. مردم که نيدوران طالئی خود رابازخواھيم يافت . مامدت است

من به اين نيروی زنده تکيه خواھم کرد.  ،ژيم غيرقانونی جاروب خواھد شدامامن اطمينان دارم که اين ر
 ،لمان و... افسرانآ، ، فرانسهمريکاآ، دردرانگلستان ،تکرارميکنم ھمه جا –فراموش نکنيم که درھمه جا 

د وبرای ه اندرکميته ھائی متمرکز شد ،، دانشجويان وسربازان محکوم به تبعيدستمداران، سياروشنفکران
ارتش رھائی  ؛ھا چه نظامی ماننده اين گرو ،رامش وخوشبختی به ايران فعاليت ميکنندآبازگردانيدن 

ھای طرفدارقانون اساسی چه ميھن پرستان به  ه قای شاپوربختياريا گروآچه سياسی مانند نھضت  ،بخش
وابستگی به ن آ ھای ديگر ھمه يک نقطه نظرمشترک دارند وه ريانا وياگروآ ھای اويسی وه مانند گرو

  نظام شاھنشاھی است .....

 لين سياسی ازجمله شاپوردريافت ازبيانات اعليحضرت درمصاحبه مزبور اين است که ايشان ھمه فعا 
درحاليکه ھمانطور  ،وطرفدارقانون اساسی مشروطيت ميدانستنديم شاھنشاھی وابسته به رژ را بختيار
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نھا عالوه براينکه نسبت به حقانيت ومشروعيت قانون آ و ،که ارائه دليل شد برداشت ايشان درست نبود

   .فعاليت ميکردند قانون نآاساسی وتداوم سلطنت اعتقادی نداشتند بلکه علنا برضد 

با را وديگران درجھت مخالفت آ يا اعليحضرت درجريان فعاليت ھای بختياروامينی وآمعلوم نبود که 
نھا آيت گرفتن فعال ه ميشد ويا استراتژی ايشان درناديده سلصنت نبودند وگزارشات نادرست به ايشان داد
  .عليه تداوم سلطنت وقانون اساسی مشروطيت بود

رتش ا نھمه مقاالت افسرانی مانند بھبودی درکيھان لندن درنفی فرماندھی شاه برآالبته بسياردشواربود که 
وم ساختن رژيم سلطنتی بختياردرمحکو نظر  نامه ھای بسياروروز وتکيه برواژه ملی بجای شاھنشاھی 

لدين ناصرا دربار وزير مگر ،عجيب وغيرممکن نيست ، ولی به استحضاراعليحضرت نرسيده باشدايران 
   بود؟ ه نرسيد که بايد به عرض شاه ميرسيد و ردکشاه نبود که بعد ازفوت او چند کيسه نامه ھائی پيدا 

را آميان به عبارت ارتش رھائی بخش اين جريان عجيب يعنی فعاليت علنی بختياروامينی وگروھی ازنظا
ازيکطرف واظھارات صريح  سرھنگ پژمان وديگران درجھت مخالفت با رژيم سلطنتی ايران و

شکاری ازتضاد را ارائه آ  ِ و    ّ وج  اعليحضرت دروفاداری به قانون اساسی وسلطنت ھمچنان دوام داشت 
  .ميداد

  ورده ميشود آيکی دونمونه برای مالحظه ابعاد اين ابھام 

  نمونه اول 

   :درمصاحبه باروزنامه فيگارو با مالحظه جريانات روز فرموده اند ١٣۶١اعليحضرت درسال 

ن اگرمدتی چني ،نھاستآينده دردست آزيادی درتبعيد ھستند که ھريک ادعا ميکنند کليد  امروز رھبران«
 خودشان رابيان کنند و زادانه اعتقاداتآسکوت کردم دقيقا به خاطراين بود که اين افراد بتوانند  دراز

بوضوح معلوم شده که ملت ايران نيازمند يک  امروز ،ميزان محبوبيت خودرانزد ملت ايران بيازمايند
ازبدست  پس تانرانداشته باشد آ، يک ناجی واقعی که وسوسه ناجی است که کامال به اواعتقاد داشته باشند

   .ده درمورد يک پادشاه صدق نميکنتاست که الب گرفتن قدرت بگويد حاال که ھستم ديگر نميروم اين چيزی

  )١٣۶١ه سال ما بھمن ١٢وح مصاحبه در سنگرمشر(                                                        

  نمونه دوم 

وظيفه من ووظيفه ھرايرانی است که ازقانون اساسی اطاعت کند ولی من بعنوان پادشاه قانونی نقش <
  )۶٢اسفند سال  ٢٠(مشروح درسنگر                         >ن قانون استآ ن دفاع ازآ مھمتری دارم و

مدعيان رھبری که ھردو بوسيله  از دونفر ،عامهچگونه يک دفعه وبرخالف انتظار ،شکارآبااين مالحظات 
 ،وزر                                                ِ وھردو چه ازنظرسابقه سياسی وچه ازنظرفعاليت سياسی   مريکا حمايت وتغذيه مالی ميشدندآت دول

را مدافع  به مشاورت اعليحضرت که سخت خودطه بودند سلطنت وقانون اساسی مشرو مخالف تداوم
 ؟ميايند در مقاومت کرده اند و گاه قانونی استقرارـــيسال ھم دراين پا ۶و ستندحقانيت قانون اساسی ميدان
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ن زمان مشھورترين شخصيت ھای سياسی دوران شاھنشاه ايران بودند وھردو آکه درشرائط  نھم دونفریآ

   .فرمان نخست وزيری ودست بوسی شاھنشاه را داشتند

تصور نميکنم. ازاسنادی سياسی مبارزه  ؟يا اين رويداد مھم وعجيب يک امرساده ومعمولی بوده استآ
ميکنم ن تصور ،بنده نيافته ام ،اند به حل اين معما کمک کندکه تاکنون منتشرشده ھيچ روزنه ايکه بتو

که  مديون حقيت تاريخ ايران بدانند  را خود نقدر مرد وآ يا نزديک با اعليحضرت و دفتر مردانی در
بدانند که با خودداری  اننآ ،کنند گنکی موضوع کمکی و ايرانيان برون مرز ،د به حل اين معضلبتوانن

 تمرکزم اعليحضرت  برسستی وضعف وانحراف ازاشتباه تشخيص وت تاريخ، قضادت به تاريخشھا نھا ازآ
 .خواھد شد

    مشاور يا خرابكار

 خواھد خانه ای ران خانه ساز دعوت ميکند وکسی که ميکسی که ميخواھد خانه ای بسازد ازمشاوري
اعالم سال نخست  ۶درحاليکه اعليحضرت در ،تسطيح کند ازخانه خراب کن ھا دعوت به مشاوره ميکند

که نجات  وفرھنگ ايرانی بوده اند  مھم اين  گاھی بهآ قبول سلطنت کامال درخط وفاداری به سلطنت و
گروه نظام پادشاھی است چگونه وچطورشد وچه جريانی روی داد که مشاورين مخالف تداوم  در کشور

 با شاه وپادشاه؟ کسانی که ھم ازنظرذاتی سلطنت واساسا دشمن شاه به مشاورت  ايشان برگزيده شوند
  .مخالف بودند وھم ازنظر سياسی مترصد بودند تا دراولين فرصت نظام کشوررابه جمھوری تبديل نمايند

  مخالفت ودشمني ذاتي باشاه توجه به دالئيل 

له خصوصی وخاطرات ودرواقع مج ،اروخصوصيات بختياررا منتشرميکردمرغ طوفان که افک هجزودر
  :مده استآن باليده است آاوست وبختيارھم به مندرجات 

ھرکس بويژه ازدوستان وھمرزمان قديم او که پست سياسی دردولت شاھنشاھی ميپذيرفت ولو به قصد 
وميگفت امکان  درميکمود وبه سختی سرزنش واوراطرد متھم به جانبداری ازرژيم مين ،خدمت به مردم

نفرت او ازشاه درمحاورات عادی  ندارد کسی وارد فاحشه خانه ای بشود وھمچنان منزه باقی بماند
کش را به جای شاپور، شاھپورتلفظ چاو حتی به کسانی که نام کو شکاربودآ هوخصوصی وتلفنی ھميش

  )١٣ هحصف(                                                                .ميکردند به سختی اعتراض ميکرد

وحقوق دولتی راحرام خوند ھای شيعه ھم ھرکس که درخدمت دولت قرارميگرفت زنديق ميناميدند آ(
   ميدانستند)

ھائی که ميخواست ھديه ای بدھد وبقول خودش ناچاربود سکه پھلوی تھيه کند موقع  به مناسبتبختيار 
 در وبچه ھا معذرت ميخواست که ببخشيد ھديه من اينھاست  اشاره به يک روی سکه از نھا باآدادن 

  )٠٢صفحه  (                                                         .وجود داردکثيف   اين تصوير ،روی اين

می برای که بختياربرای خودش انتخاب کرده بود ودرھرمقا وانی است، عن= عنوان مرغ طوفانتوضيح 

  .ميخواند نراآبديده) آمانند فوالد خودنمائی واينکه تافته جدابافته ای است (
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  ن مرج که ازدريا گريزدآمن مرغ طوفانم نيانديشم زطوفان        موجم نه 

خرھم آرابه خاک خمينی ماليد ووفرمانده ارتش با چه ذلتی خودش ی ولی ديديم که درمقام نخست وزير
   )     پايان توضيح(                                                                                             .گريخت

  دليل مخالفت با نظام پادشاهي

 فرانسوی نظرکرده که بختيار بيشترساليوان درکتابش بعد ازاولين مالقات بابختيار اظھار  
سه التش درفراني. اظھارنظردرستی است بختياردرفرانسه بزرگ شده تحصبنظرميرسد تا ايرانی

بوده تابعيت فرانسه را داشته خدمت نظام سربازی رادرفرانسه ديده درجنگ فرانسه واسپانيا 
 ھنگ ايرانی وشرکت داشته اساسا رشد سياسی او دريک کشورجمھوری بوده چيزی ازفر

   .ه باعرق ملی او ھمراه نبوده استتپادشاھی نميدانسته واگرھم ميدانس
مده است آ شنائی وباروحيه واخالق سياسی بختيارآمريکا درباب آدراسناد سفارت  

   >بختياربطورحتم دراولين فرصت عليه نظام شاھنشاھی کشوراقدام خواھد کرد<
حبه ھا وچه درمجلس شورايملی ويا سنا اعالم بختياردر دوران نخست وزيری خود چه درمصا 

   .کرد که با  ھمين قانون اساسی مشروطيت ميتوان کشوررابه جمھوری تبديل ساخت
دکتربختياردرالغای سلطنت منحوس پھلوی < :مده استآدرجزوه مرغ طوفان بختيار ازقول بختيار 

س رفته ومراتب را مستقيما مصمم بود منتھا ازمقاومت ارتشيھا واھمه داشت وميخواست به پاري
  )۵٧صفحه (                    >يت هللا نگذاشتندآيت هللا خمينی بگويد که اطرافيان آبه 

ھلوی پھمه کسانی که به کارسياسی کمی وارد بوده اند ميدانند که بختياروکمترعلی امينی اساسا باخاندان  
يد قاع و ھمراه کردن طرف مشاوربا افکار ،مشاور وبازميدانند که نقش شتنددشمنی وکينه توزی خاصی دا

قايان علی امينی وبختياربرای اين است که اعليحضرت را تسليم آ مشاوراست ودرتطبيق مورد مشاورت
 اوم اجرائینه اينکه مشاورين اعليحضرت را به مسيرسلطنت وتد عقايد وفعاليت ھای مشاورين نمايند

 که چگونه با اعتقاد صريح مشاورينعما قدری پيچيده ترميشود اينجاست که م ،دقانون اساسی مسلط سازن
نھا پادشاه جوان وکم تجربه ولی آ ،شکاربوده استآبه مخالفت با تداوم سلطنت واساس سلطنت که امری 

  .يدنجا که نميبايست ميرسآکارسلطنت رسيد به  مومن به تکليف مقرردرقانون اساسی را محاصره کردند و

  تی آفرصت ھای  ادامه اين تحقيق به

 


