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  سلطنت بالقوه وبالفعل
  حقوقدان  - اميرفيض

ولی موضوعات  ،موضوع سلطنت بالقوه وبالفعل مطرح شد ،درتحرير قبل که نگاھی به نوشته خانم الھه بقراط داشت
  در نجا کهآداراست رانداد  وازکه ازاھميت خاصی درحقوق سياسی مبارزه  برخورن آاجازه تعلق بحث کافی به متعدد 
ن آتنظيم وتقديم  لذا ظرفيت پاسخ به برخی ابھامات ويانظرات راداشته باشد اين تحرير، نشد، شايدممکن  پيشينتحرير 

   .ضرورگشت

  از سابقه شروع كنيم

قای آاولين باری که درتاريخ مبارزه سياسی ايرانيان خارج ازکشورموضوع سلطنت بالقوه وبالفعل مطرح شد درمصاحبه 
 ٢٠٠٠مجلد وازسوی کيھان لندن  درسال  »يندهآگذشته و«مزبور بنام  اعليحضرت بود که مصاحبه با احمد احرار
  .منتشرگرديد

سوال  ،مدآاعليحضرت موضوع سلطنت بالفعل وبالقوه پيش  قای احرارسوالی رامطرح کرد که درپاسخآن مصاحبه آدر
  .قای احمد احرارچنين بودآ

  >نداشت تکاليف مقامی شديد که ديگروجودومتعھد بنام پادشاه سوگند ياد کرديد  ١٩٨٠شما در سی ويکم اکتبر<

   ؛شنا شويمآ، جادارد با حساسيتی که درسوال مزبور نھفته است قبل ازاينکه به پاسخ اعليحضرت رجوع شود

مصاحبه ای بااعليحضرت رضاشاه دوم  ١٣۶۴ھمانطورکه درتحرير سی ودومين ھنگامه بشرح رفت کيھان لندن درسال
درتھران وکمک ھای  نجاکه کيھان لندن بعلت سابقه انتشارشآ. ازصاحبه کننده بودقای ھوشنگ وزيری مآداشت که 

، طرفدارسلطنت اشرف پھلوی برای انتشارش درخارجشاھدخت  واالحضرتخاص شاھنشاه ايران وھمچنين کمک 
ھای الزم به  ط، مصاحبه رابدون رعايت احتيا، اعليحضرتواعليحضرت راھم شھريارايران خطاب ميکرد شناخته ميشد

 پايان رسانيدند ولی درکمال تعجب وقتی متن مصاحبه درکيھان انتشاريافت سردبيرکيھان اظھارنظر کرده بود که
شدند شاھزاده  ،شھريارايران رضاپھلوی درکيھان لندن ن تاريخ ھمآ> واز، خودش راشاه ميداندشدرضاپھلوی خو<

   .رضاپھلوی

قای احمد احرار يعنی ھمان روزنامه کيھان مصاحبه آه کيھان بااعليحضرت سال بعد ازمصاحب ١۵يعنی  ١٣٧٩درسال 
   .انتشاريافت »يندهآگذشته و«عرض شد بصورت مجلدی ازسوی کيھان تحت عنوان مفصلی بااعليحضرت داشت که 

ن اشاره رفت آشد ھمان سوالی بود که درابتدای اين تحريربه  قای احرارمطرحآی که دراين مصاحبه اولين سوال
  >ديگروجود نداشت بنام پادشاه سوگند ياد کرديد ومتعھد تکاليف مقامی شديد که١٩٨٠<شمادرسی ويکم اکتبر

 ١۵ در قای وزيری سردبيروقت کيھان آھمان اظھارنظر ن است که سوال درتحکيمآ مويد قای احرار،آدقت دراولين سوال 
  >شاه ميداند ارضاپھلوی خود ش، خودش راست که <سال قبل 

دين باربادقت > راچنيندهآگذشته واين سرباز عبد الرحمن کتاب مصاحبه <« ؛نوشت >يندهآگذشته و<سنگر درنقد مجلد 
 ن ازسوی کيھان لندن وآتيب دادن اين مصاحبه وقبول ھزينه ام وعقيده راسخ دارم که اساسا تر تعمق کافی خوانده و

سنگر ( »>اعالم اين جمله است که <سلطنت ديگروجودنداردفقط وفقط برای طرح ھمين پرسش و ،ن کتابآتبليغ روی 
  )١٣٧٩بانماه آاول 
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  پاسخ اعليحضرت وموضوع بالقوه وبالفعل 

ن موقع قبول ايفای نقش کردم دردرجه اول اين بود که طرفداران رژيم مشروطه پادشاھی وکسانی آعلت اينکه من در«
مدن خمينی ودرگذشت محمد رضاشاه آمد بدانند که باروی کارآدرنميدارند ولی مرعوب شده وصدايشان  باور که گذشته را

قالبی ننکه تب اآزم بود مردم ايران ھم بعد ازال ،ھمه چيزپايان نيافته واستمرارتاريخی سلطنت ازبين نرفته است
باشند که يک  نھا معجره کند درنظرداشتهآن امامزاده ای نيست که برای آمده ازانقالب آفرونشست ومعلوم شد که رژيم بر

   .لترناتيو منطقی ومسبوق به سوابق تاريخی ھمچنان وجودداردآ

قانون  از > اين بود که مسئوليت نھادی رابراساس مشروعيتی کهمقصود سوگند استن زمان گفتم <آچيزی که من در
  حاصل ميشود به عنوان وارث تاج وتخت ميپذيرم .......................

 ن باشم درحقيقت اين نقش راآن نھاد باقی است ومن اين وظيفه رااحساس ميکنم که معرف منظورم اين بود که اي
. البته صحبت ازاين نبود که بااعالم اين موضوع عمال اجرای مادگی خودم رابرای انجام وظيفه اعالم کردمآپذيرفتم و

، مجلس نظام مشروطه دردست اجرانبودنون اساسی ا ق ،وظايف پادشاه رابرعھده بگيرم چون نه تاج وتختی دربين بود
پس منظوراز اعالم وفاداری نسبت به روح قانون اساسی مشروطيت  .حکومت عوض شده بود ،مشروطه وجود نداشت

                         »بالفعل نه ،دوقبول  وظائف نھاد پادشاھی بطور بالقوه بو

  سلطنت بالقوه وبالفعل 

اکنون بامختصرتوجھی که به سابقه گفتار سلطنت بالقوه وبالفعل شد ميتوانيم  به اتفاق از تجزيه وتحليل سلطنت بالقوه 
   .، استقبال کنيموبالفعل

واما  .نه سلطه غيرقانونی ، درھردومعنای خود متوجه سلطنت قانونی استسلطنت که به معنای سلطه وحکومت است
نرا دارد ولی وقتی درکنارسلطنت آمده گرچه معنای حال ودرحال حاضر ومشابھات آم اعليحضرت مراد ازبالفعل که درکال

   .ميتواند قدرت قانونی خودرااجراکندنبالقوه مصرف ميشود ميتواند به اين تعبيرگرفته شود که مقصود سلطنتی است که 

ايشان پادشاھی م پياده ميکنيم که ميشود <برای خودشان بيان کرده اي بنا برموقعيتی که ااکنون موقعيت اعليحضرت ر
  خودشان نيستند> قانونی  ھستند که بواسطه نبودن امکانات قادربه انجام تکاليف

گفتگوھا ونظرات  انجام نيستند باچيست که اعليحضرت درشرائط کنونی قادربه قانونی  درمورد اينکه تکاليف يک پادشاه 
ترديد زيادی است مدعی است که شاه مشروطه وظيفه اش  ش درعقل وانصاف بسيارغالب ومغلوبی روبروھستيم يکی که

کند که قابل اجراباشد ديگرھيچ وظيفه ای  امضا نراآمانند يک محضرداراست که وقتی قانونی بتصويب رسيد ايشان بايد 
رات بھرام مشيری متوجه اونيست حتی نبايد به ديدن استان ھای کشوربرود وبسياری ازاين رديف که ميتوانيد به اظھا

   .لمان باعليحضرت رجوع فرمائيدآرابطه بامصاحبه فوکوس  در

مريکا مدعی است که شاه مشروطه  فقط کارش اين آافق صدای  است دربرنامه  ۵٧يکی ديگر که ازسرجنبانان شورش 
بيماری اختراع لغت . يکی ديگر که > بگويدخوش گلدیيند وباعالمت دست به احساسات مردم <ه بنشاست که درکالسک

   ؛درباره اش ميگويند پيدا کرده و

  ازقضاء هللا ديوانه شده است     ھمه گويند که اين نوری عال    

  ميگويد :

ميتواند ھمچون ظاھرشاه پادشاه  برعھده خود گذاشتهقای رضاپھلوی ازنظروظيفه ی تاريخی واجتماعی خاصی که آ
احترام  تبديل محترمانه حکومت اسالمی به يک جمھوری واقعی دموکراتيکی ھموارسازد وخود باافغانستان راه رابرای 

تمام چنان کناربرود که درخاطره مردم ايران چھره ای استوره ای وفراموش نشدنی پيدا کند وبگذارد ديگران که 
  .اداره کنند ايسته اند کشورراــش
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کسانی ھم  ،ديتی براو وارد نيستوزمين است وھيچ محد دررویشاه سايه خدا ونماينده خدا  کسانی ھم ميگويند که
  .نوقت مسئله سلطنت رضا پھلوی مطرح ميشودآميگفتند که بايد ھمه پرسی بشود اگر مردم به سلطنت رای دادند 

    .نآن ويک خورده ازآدرشاه ونه احمد شاه يک خورده ازکسانی ھم ميگويند  نه نا

ممکن  و نميتوان محدوديتی برنظرات گوناگون قائل شد عرض کنم مجازباشم تاه شد وردآاين نمونه ھاازبين دھھا نظرات 
غالب داشته باشد بھمين جھت است که وقتی اداره کشور ھزارنظريه ويابيشترظھور است درباره کيفيت سلطنت ويا

 ائل به دمکراسی ونسان ھای قن است وضع گرديد ديگرباب نظرات برای اآقانونی نسبت به موردی که نظرات متوجه 
 ن باب نسبت به افرادآولی > ميشود اجتھاد درمقابل نص جايرنيست< يهوموضوع شامل قض ،سته استحقوق اجتماعی ب

   .مريض خود خواھی وکينه توز ھمچنان بازاست

  طرف اين بحث

انيت قانون اساسی الطبع ھمه کسانی که به حق > است وباسلطنت بالقوه وبالفعل< به مفھوم اجرائیِ  توجه اين بحث
 ن قائل به مشروعيت نيستد راآن اعتقاد دارند وبرای جمھوری اسالمی وباصطالح قانون اساسی آمشروطه ومتمم 

  .دربرميگيردزني

ن آن قانون پادشاه رابه انجام آ، يعنی سلطنت قانونی بنابراين تکليف پادشاه برخاسته ازقانونی است که سلطنت بالقوه
ساسی دقيقا رضاپھلوی ھمان است که متمم قانون ا یتکليف سلطنت قانون است ودرتطبيق مورد تکاليف متعھد ساخته

ن ازمتمم قانون اساسی آن وظائف وقوف دارند انتقال آمحترم اين تحريربر درمتمم احصاء کرده است که چون خوانندگان
   .نميباشد ضرور

  التكف اهللا نفسا االوسعها 

ن آيه ای ازقرآ> حقوق اسالمی به استناد باشد متعھد وتعھد بايد متناسب باامکانات فتکليھست که <اصلی درحقوق 
   .انسان ھا تکليف تعيين کرده است داوند به اندازه وسع ميگويد که خ

نتواند به تکليفی که دارد  ،ن خارج ازحيطه اقتداراوستآفع داگربعلت قدرتی که  ، متعھد،مدنی مشروطيت ايراندرحقوق 
نکه مانع مرتفع آودرتفسيربيشتر انجام تعھد ازمتعھد ساقط نميگردد وبه مجرد  ،مسئوليتی متوجه اونميباشد عمل کند

  .شود انجام تعھد الزامی ميگردد

  بالفعل! درموقعيت كنوني اعليحضرت

 که کدام يک ازجستجو کنيم بالفعل رابه معنای تکليف ناشی ازاعالم قبول سلطنت وسوگند يادشده بگيريم الزم ميشود  اگر
   .ن کوتاھی وقصورشده استآقابل اجراست که دراجرای  ھا نيست وکدام تکاليف اعليحضرت درشرائط کنونی قابل اجرا

 ن درشرائط فعلی بحثی بسيارمفصل ومطول است که درسنگرھا بطورآتشخيص تکاليف اعليحضرت وتطبيق اجرائی 
  را نھا به اين تحرير، تحريرآانتقال  واستفاده ويا پياده شده استخاصه دربحث لزوم تشکيل دولت موقت  مشروح

  .استناد گرددمورد مشخص ومستقر درسوگند اعليحضرت  کتاب ميسازد وبھتراست فقط به يک  نزديک به

 ن درکنارحفظ استقالل کشورازبرجسته ترين ومھمترين تکاليف وآدرسوگند اعليحضرت پاسداری از قانون اساسی ومتمم 
بنابراين  ،ن استآابتدائی ترين مقام پاسداری ازقانون اساسی محترم شناختن  ،رگرفته استتعھدات اعليحضرت قرا

دررديف تعھداتی نيست  وتاسی اعليحضرت قراردارد اظھارات وتصميمات خالف قانون اساسی که مکرر مورد استقبال 
برطبق جمھوری اسالمی  نميتوانند  بت حاکميتاعليحضرت به مناسالبته  ،زحيطه اقتدارايشان استکه بتوان گفت خارج ا

 > ولی رعايت مشروعيت وراانجام دھند تعھدات قانونی سلطنت کل< ؛قانون اساسی سلطنت کنند ودرکالم خودشان
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فرق است بين  ن امری اعتقادی است ونيازبه عمل ندارد.آن وخودداری ازبی اعتبارساختن آحقانيت قانون اساسی ومتمم 
   .نآل به مشروعيت ومحترم دانستن اجرای قانون اساسی وقائ

باشد برای تضيع ايرانی است وميتواند مقدمه وسندی  گنخودداری ازبيان مکررمطالبی که مخالف شئون ملی وفرھ 
نرا خارج از آ حقوق حقه ملت وتماميت ارضی کشور که رابطه مستقيم باسوگند سلطنت دارد موضوعی نيست که بتوان

   .استطاعت اعليحضرت دانست

  

  

  

  

    

   

                    

  

 


