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 سالروز تولد شاهنشاه ايران
 > نهاستآخدمات قدر مردان بزرگ در “

  حقوقدان -اميرفيض

محمد  ريامھرآه ا. زاد روز شاھنشبانماه ھرسال دربردارنده روزھای پرشکوه تاريخ کشورماستآدھه 
تداوم ربرگ زرين وسند معتبرضاشاه پھلوی ونيز اتيان سوگند وتداوم سلطنت بوسيله وليعھد است که 

   .ساله سلطنت ايران ميباشد ٢۵٠٠

ن قرون متمادی راپشت آدراين روزھا ايرانيان اصيل وشاه دوست بنابه سنت ديرينه خود که جريان 
احساسات شاه دوستی  ،شادمانی                   ِ تشکيل جلسات ومجالس   با ،سرنھاده به فراخورامکانات واحواالت

   .دخود راابراز ميدارنزاری گوشکر

رويه مستمر سنگر چنين بوده که بمناسبت روزھای فرخنده مزبور تحقيقی که نشانگرخدمات شاھنشاه 
واکنون نيز درمقام ھمان سيره بيک  ،کش ميکندايران است به ايرانيان وطن پرست وشاھدوست پيش

   .موضوع مھمی که کمترمورد نقد قرارگرفته است پرداخته ميشود

  با مقايسه جلوبرويم 

 باز . لفاف رامقايسه سياسيت خارجی ايران شاھنشاھی وجمھوری اسالمی است ،کشاين پيش لفاف
ت سچراکه مقايسه بھترين ابزاربرای ارزشيابی دو چيزھم معنا ،ميکنيم وبا حالت مقايسه جلوميرويم

   .درتبديل شدن به فعل

  نگاهي به سياست خارجي جمهوري اسالمي 

وھمچنين قانون اساسی  ھاف سايرقوانين اساسی کشورسياست خارجی جمھوری اسالمی برخال
  )١۵۵تا  ١۵٢فصل دھم اصل (           درقانون اساسی جمھوری اسالمی پياده شده است  ،مشروطيت

ل ، حفظ استقالسياست خارجی جمھوری اسالمی ايران براساس نفی ھرگونه سلطه جوئی وسلطه پذيری«
صلح  طرواب مانان وعدم تعھد دربرابر قدرتھای سلطه گرو، دفاع ازحقوق مسلھمه جانبه وتماميت ارضی

  »ميز با دول غيرمحارب استواراستآ

 .طورکلیره کشور بابرای تامين رفاه وامنيت واد ،شود تدبيرياست داخلی مي. سسياست به معنی تدبير است
ر  کشورھای ديگ با اتخاذ تدابيرالزم درروابط باکشورھای وتامين منافع کشور ؛سياست خارجی ميشود و

ووجه مشترک سياست خارجی باسياست داخلی اين است که ھيچ سياستی چه ازباب کشورداری ويا 
   .سياست خارجی نميتواند بدون قانون باشد
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ازعملی نياز     ِ نھی   که ھرزمان سياست داخلی ويا خارجی کشور به امری ويا ،مفھوم مطلب چنين ميشود
   .داشته باشد مجلس بنا برپيشنھاد دولت ويا نمايندگان وارد عمل ميشود

قانون بتناسب نياز جامعه ويا مصالح کشور بوسيله نمايندگان مجلس وضع ويا نسخ ميشود واين عمل  
ا ل بخواکر قانونی درسابق وضع شده که م مھمترين اقتدار وصالحتی است که به مجلس داده شده است 

   .ندميز کنار نراآقانون جديد است 

 قادر مجلس ديگر ) درقانون اساسی کشور ذکرشدجمھوری اسالمیھنگاميکه سياست خارجی کشوری (
انون نرا بصورت قآمقتضی ميداند واگربرخالف قانون اساسی باشد جامعه  نراآنيست تدابيری راکه رعايت 

بط باکشورھا درحال تغيير است با مشکل روبرو والجرم  ذکرسياسيت خارجی که مدام دررواورد آدر
  .)زيرا قوانين موضوعه نميتواند مغايرباقانون اساسی باشد(  ؛ميشود

درست است  که اجرای عھد نامه ھای بين المللی مقدم برقوانين داخلی است  وچون عھدنامه ھای بين 
وانين موضوعه نيست ولی اين نھا نسبت به قآالمللی بتصويب قوه مقننه ميرسد  مشکلی درحق تقدم 

رويه نميتواند نسبت به قانون اساسی کشورھا ازجمله جمھوری اسالمی پياده ورعايت شود به ھمين دليل 

ا نهآكشورهائي كه عضويت سازمان ملل متحد را قبول ميكنند بايد قانون اساسي است که 
  .منطبق با منشورسازمان ملل متحد باشد

وری اسالمی درباب سياست خارجی کشور منطبق با منشورسازمان ملل نجا که قانون اساسی جمھآ از
   .ز ميکندنيست لذا مشکالت عديده ای دراجرای سياست خارجی جمھوری اسالمی برو

  ازباب مثال 

  »ستتعھد دربرابرقدرتھای سلطه گرممنوع ا« قانون اساسی جمھوری اسالمی ميگويد ١۵٢دراصل 

ازغيرسلطه گر جدا  ار رگن المللی وجود دارد که کشورھای سلطه طه حقوقی وشناخته شده بيبچه ضا
نتواند طرف ھيچ قرارداد بين المللی قرارميدھد که  ی؟ والجرم جمھوری اسالمی رادرموقعيتکرده باشد
   .ی سلطه گرنباشد وبعدا سلطه گربشود وبرعکسست درزمانکشورسلطه گرممکن ا یھوانگقرارگيرد 

ل شناخته بين المل د وچنان تعريفی ھم درجايگاه حقوقسلطه گری راتعريف ثابت کردروضعيتی که نميتوان 
 چه اعتباری ،وھمچين مقامی که بتواند نسبت به مناقشه سلطه گری حکم بدھد وجود نداردشده نيست  

  ؟ميتوان به عھد نامه ھای جمھوری اسالمی باکشورھای خارجی داد

  مثال ديگر 

يز باکشورھای محارب (اشتباه نشود کشورھای محارب کشورھای مآلح روابط ص« ١۵٢درھمان اصل 
  »ست) ازتعھد جمھوری اسالمی خارج شناخته شده اغيرمسلمان ھستند  = حقوق اسالمی

ميز با عموم کشورھا براساس منشورھا وعھد آدرحاليکه می دانيم حرکت چرخھای جھان برروابط صلح 
  .مان وغيرمسلمان نداردنامه ھای بين المللی است که مسل
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لذا شرکت جمھوری اسالمی  درتمامی عھدنامه ھای بين المللی که کشورھای کفرطرف تعھد قرارگرفته 
ن قراردادھا صحه گذاشته است ولی فراموش نکنيد که مجلس آاند باطل است گرچه مجلس اسالمی به 

   .است نیآيک اصل قر ٢١۵اصل نميتواند قانونی خالف قانون اساسی بتصويب برساند خاصه که 

  ، نمونه جالب

به جمھوری ی ھسته ای ب دررابطه با انرژتحميل خواست ھای کشورھای محار ،ھمين مذاکرات ژنو
 و ه شود تحميلی است به جمھوری اسالمی ازسوی کشورھای کفرن نگاآبھرصورتی به  ،اسالمی است

که  ،انرژی اتمی قرارگيرد دررابطه با بموجب اصل مزبور، جمھوری اسالمی نميتواند طرف قراردادی
   .ن کشورھای کفراستآطرف 

  مثال ديگر

ا مريکآمريکا ھستند وباب بی اعتمادی وسلطه گری رابرای آ اينکه عده ای درايران مخالف ايجاد رابطه با
جمھوری اسالمی  ،است ولذا بمناسبت ھمان اصل ١۵٢، عملشان دقيقا منطبق با ھمان اصل گشاده اند
مريکا را به روابط دوستانه آ مريکا که ھم سلطه گرست وھم بی اعتماد قطع رابطه ودشمنی باآ ند بانميتوا

   .ويا الاقل پايان خصومت مبدل سازد

وفرانسه  نالبته اين ممنوعيت عام است وھمه کشورھای کفر ازجمله روسيه وچين وانگلستا
   .وسايرکشورھاراھم شامل ميشود

  نتيجه اينكه 

سياست خارجی جمھوری اسالمی ھمواره درگيربامسائل جھانی در روابط بين الملل بوده   نتيجه اينکه
ن کشور خالصی ندارد وھرنرمشی که جمھوری اسالمی بخواھد آ ش،ا وبمناسبت محدوديت قانون اساسی

نشان بدھد  وياسايرمسائلی که باکشورھای خارجی غيرمسلمان  درمسئله انرژی ھسته ای ١+۵درمقابل 
   .مانع است ١۵٢ اصل

   سياست خارجي  درقانون اساسي مشروطيت ايران 

بنام سياست خارجی کشور پياده  یھمانطور که استحضارداريد درقانون اساسی مشروطيت ايران فصل
جی زيرا سياست خار ،ميرساند گان قانون اساسی ومتمم راگاھی تنظيم کنندآ واين خود تبحر و ،نشده است

قانون  ،خاذات ، تدبيراست وتدبير چيزی نيست که قبل از. سياستکه ثابت باشد وحتی داخلی چيزی نيست
   .نرا مقيد سازدآاساسی کشور 

سياست خارجی ھرکشوری به تناسب جريانات روز جھان پايه ريزی ميشود نميتوان يک قاعده اسالمی 
   .را درچگونگی رابطه باکشورھا درقانون اساسی پياده کرد

ورھای محارب وقتی ميتوانند با جمھوری اسالمی طرف قرارداد وتعھد قرارگيرند کش ١۵٢ن اصل درھما
ميز باکشور آروابط صلح باج برای زنده بودن و(  کشورھا باجمھوری اسالمی قرارداد جزيه نآکه 

  .داشته باشند ) اسالمی
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ه می پيادری اسالی وقتی درقانون اساسی جمھوول ،؟ البته که خيرستنی ممکن اآقر                ِ يا تحقق چنين امر  آ
   .ن الزامی ميشودآنوقت رعايت آشد 

  سياست خارجي ايران شاهنشاهي 

   :ستريامھرتفسير وتجسم شده اآسياست خارجی ايران شاھنشاھی بقرارزيرازسوی شاھنشاه 

ماکوششھای صلح جويانه  –ماصلح رامقدمه اوليه ونياز مبرم عمران وپيشرفت منطقه خود ميدانيم «
پيوستن  . ھدفھای اصلی وبنيادی سياست خارجی ايران را در. راه ديگری وجود نداردادامه ميدھيم را خود

   ؛به پيمانھای بين المللی چنين ميدانيم

  ** تحقق بخشيدن به صلح وھمکاری 

  ** منع دخالت بيگانگان درروند داخلی سايرملل 

 تااطمينان حاصل کنيم جھانی که مادر ،د ھمکاری باکليه کشورھا** ادامه مساعی فعاالنه درايجا
   .مدآينده درخواھد آن زندگی ميکنيم  بصورت مکانی امن برای نسل حاضرونسلھای آ

  )٧۶کتاب سياست خارجی ايران (                                                                                 

  برداشت مقايسه اي 

ت خالبين المللی وحقوق کشورھا ومنع د است خارجی ايران شاھنشاھی برپايه احترام به عھدنامه ھایسي
بيگانگان درامورکشورھا بنا شده است وھدف نھائی سياست خارجی ايران برقراری صلح ازمجرای عھد 

ھمه منازعه با  سياست خارجی جمھوری اسالمی برپايه جنگ و ،نامه ھای بين المللی است وبرعکس
ان يررامش وامنيت رابرای مردم اآيا باچنين سياستی ميتوان آ ،کشورھای غيراسالمی جھان است

خاصه  ،سی سال است که درگيری ھای بين جمھوری اسالمی وکشورھای خارجی ،؟ مسلما خيروردآببار
ھمه  خاصه درمورد سياست خارجی اعالن جنگ به. قانون اساسی جمھوری اسالمی مريکا جريان داردآ

اعالن  چه  .جمھوری اسالمی يک امرطبيعی استجبھه گيری کشورھا عليه  ،کشورھای غيرمسلمان است
   .جنگ جمھوری اسالمی به کشورھا نميتواند بدون واکنش باشد

مريکا آی گروگان گيری کارمندان سفارت وانفجارھای سفارت خانه ھا –مريکا آ ھمان شعارھای مرگ بر
مريکا درلبنان وعربستان وديگر عمليات خصمانه چيزی جز جنگ نيست آزان درناروبی وخوابگاه سربا

   .مريکا ھم بطرق مختلفه ازجمله تحريمھا وتحريکھا با حالت جنگ جمھوری اسالمی مقابله ميکندآ و

  مقايسه دو رويداد

ومتعاقبا فشار شوروی برای تحصيل امتيازنفت شمال واعالم  ١٣٢١جريان فرقه دمکرات  درسال 
ری ازسوی کردھا وفرقه دمکرات  تحت حمايت شوروی وحضور نيروھای ارتش سرخ شوروی تا جمھو

قزوين ونيز حضور نيروھای انگليسی درجنوب وعمليات مسلحانه قشقائی ھا درفارس بمنظور خود 
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 يا بيشتر استقالل وآ ؛وبسياری مسائل ديگرمختاری و طرفداری يکپارجه جرايد ايرانی ازفرقه دمکرات 
  ؟کشور را تھديد ميکرد يا مسئله انرژی اتمی بين جمھوری اسالمی وغرب ونابودی  ارضی تماميت

نبود   ۵٧قدرت مالی واقتصادی ايران قابل مقايسه با قدرت مالی وقتصادی ايران سال  ١٣٢١درسال 
يک ايران قوی با  ۵٧گرفتارجنگ وحضور نيروھای خارجی درکشور بود ودرسال  ٢١ايران درسال 

   .سالم وپيشرفته واستقالل کشوربرمنابع نفتی بدست جمھوری اسالمی غاصب افتاد اقتصاد

رامی واستفاده ازمنشور سازمان ملل آ بصيرت و با ن مشکالت راآسياست خارجی ايران شاھنشاھی ھمه 
متحد حل وفصل کرد ونه امتيازی به شوروی داد ونه به استقالل وتماميت ارضی کشور کوچکترين لطمه 

   .رد شدای وا

نی را ھاجکوچکترين بی احتياطی نه تنھا تجزيه ايران بلکه برخورد  – اين راميگويند سياست مدبرانه
   .وردآبوجود مي

ن به ايرا ،کردند ھا به شوروی پيشنھاد تقسيم ايران را ئیمريکاآاسناد منتشرشده حاکی است که حتی 
توسط شوروی شد بلکه برنامه   تجزيه ايران . سياست شاھنشاه ايران نه تنھا مانعسازمان ملل متحد رفت

   .ايران راھم متوقف ساختتقسيم 

  منويات قلبي وسياست خارجي 

يکی ازجھات افتراق سياست خارجی باسياست داخلی کشورميتواند اين باشد که درسياست داخلی ممکن 
جھت نکه درآ ند ويارا به مردم تحميل کروی قوانين داخلی پل بزند ومنويات قلبی خودش  است رھبرکشور

ھم بشود ولی درسياست خارجی نميشود براساس  وجيھه المله انديشه مردم کوچه وبازار حرکت کند و
   .منويات قلبی رھبرکشورويا مردم کوچه وخيابان رفتارکرد

عتباراتی درحامش سياست داخلی ست به اممکن ا »خويش خسروان دانند صالح مملکت«اينکه گفته شده 
   .توجه پيداکند ولی درسياست خارجی اين حسابھا نيست زا یکشور مقام

ازاعضای جامعه جھانی ھستند تابع قوانين بين المللی ميباشند  یکشورھادرمسير سياست خارجی عضو
  .رائط وضوابطی محدود ميسازنددرحقيقت حاکميت ملی خودرا تحت ش و

قت ميکنند که منويات بسياردساسيت ھای سياست ھای خارجی به مسائل وح ،گاهآرھبران وشخصيت ھای 
اينکه گفته شده کارسياستمداران اين است که ھرچه دردل  ،نھا با سياست خارجی کشور مخلوط نشودآ

   .شکارشود حريم روابط بين کشورھا راميشکندآ ان نياورند برای ھمين ست که نيتھای افراد اگربدارند برز

اثرات  »نابودی اسرائيل«حکايت داشت گفت فقط احمدی نژاد يک جمله که ازنيتھای جمھوری اسالمی 
ت وسياست خارجی جمھوری اسالمی افتاده اين تجاوز به مرز سياست خارجی سالھاست که بردوش مل

    .است

مابه دنبال سالح ھسته ای نيستيم « :اجالس کنفرانس تھران گفت سخنرانیدرخامنه ای  رابطه درھمين
 دارمتکی به سالح ھسته ای را ميتوانيم بشکنيم  انشاء هللاقت وھم درسالح ھسته ای نميدانيم  را اقتدار و

   »خواھد کرد املت اين کارراين 
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رمان ونيت قلبی او گرفت که نشان اميدواری وخواست او آقسمت تاکيدی اظھارات خامنه ای راميتوان 
ھسته ای کشورھای  ه باش برایمادآکه درحقيقت يک عالمت  شکستن اقتدارکشورھای ھسته ای استدر

  .است

 رد ولی يک سياستمدار ،اقتدارجھانی قرارگيردرزو دارند که کشورشان درصدرآ تمام مردم جھان عالقه و
روابط سياست خارجی چنين موضوع تفسيربرداری را عنوان نميکند ولی يک سياست باز عنوان ميکند 

 را روضه خوان ھا سياست باز نقش ،دناين حرفھا بسيار مغرور ميشو ن ھم ميبالد وعوام ھم ازآ بر و
   .ش اھميت نميدھدتثارحرف وحرکاآبازی ميکند وميخواھد چيزی بگويد که مردم اشک شوق بريزند وبه 

  مريكا واسرائيل آمنويات قلبي شاهنشاه دررابطه با

سرائيلی ا مريکا وآمنويات قلبی شاھنشاه ايران نسبت به رگاين تحرير مقتضی ميداند که مواردی که نشان
خوند آزانه علم به  اينجا بياورد که بتوان مقام ايشان رادرسياستمداری با داشتھای رواز ياد راھاست 

   .ھای سياست بازبراحتی بيشتری مقايسه کرد

   :دنمريکا چنين بيان ميکنآشاھنشاه درمذاکرات خصوصی با علم منويات قلبی خودشان رانسبت به 

  »مريکا يک جنگل موالستآ، جامعه مريکائیآمريکائی وجامعه آمق             ُ امان ازاين ح  «

**  

   :علم درراستای نظر شاھنشاه ميگويد

! ای چون جيمی کارترتاحاال سراغ نکرده ام وای برما که متکی به چنين چو دماگوگ مادرقحبهيک ھم«
   »ھائی ھستيم احمق

**  

   »مريکائی ھا بسياراحمق ھستندآتبليغات روسھا بسيارقوی است و«  :فرمودند

**  

نھا حقنه شده آمريکائی ھا ھميشه موقعی از جايشان تکان ميخورند  چيزی که  به  آاين « :فرمودند
  »يدآازدھانشان بر

**  

  »مريکا زيرسرشماستآسرائيلی ھا بگو تمام پدرسوختگی روزنامه ھای به ا« :مودندفر

  )بخشی ازکل –از جلد ششم يادداشھای روزانه علم (                                                           
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 عمولحساسات مثبت ويامنفی رھبرکشور درجريان سياست خارجی ورعايت نزاکتھای ممخلوط نکردن ا
ريامھر بوده است که کسينجر درھمان زمانی که شاھنشاه بطور خصوصی آبين المللی درزمان شاھنشاه 

   :منويات ونظرات سياسی شخصی شان رابه علم ميگويد  گفته است

  »دراين منطقه ازجھان باوضع عجيبی روبرو بوديم ،اگروجود شاھنشاه نبود«

  ھمان ماخذ)(                                                                                                         

 اب مريکا واسرائيل دارد که بسيارآعلم جمله ای درکتابش دررابطه بامنويات قلبی شاھنشاه نسبت به 
   :ستگفته ا ،معناست

سال اين يادداشتھا بدست کسی بيفتد وروابط ماراباکشورھای  ۵٠کسی چه ميداند شايد بعداز« 
  ھمان ماخذ)(                                                                          »ندديگرويااشخاص بھم بز

 اب مريکائيھا گفته اند اگر علنی بود کافی بود که روابط ايران راآ نچه که شاھنشاه دررابطه باآيعنی 
  .کشورھای ديگر درھم به پيچد

درود وافتخاربرنامش كه باهمت مردانه وسياستي مدبرانه واشتياقي ميهن پرستانه  به ما ملت ناسپاس 

 خدمت كرد 

                   

  

  

  

    

  

      

 


