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  تفسير  وارد
  بربيانات  اعليحضرت

  

  حقوقدان -اميرفيض

يو فردا وکيھان لندن تحريراتی که مربوط به موضوعات روز بود تقديم ارد نسبت به بيانات اعليحضرت در
فصل تفسير به پاره  ولی احساس تکليف نسبت به برخی ازفرمايشات ايشان اين اجازه را ميدھد که ،شد

  :بيانات ايشان ھم مفتوح گردد ای از

  تفسيريعني چه 
. علت انتخاب تفسير يعنی کشف معنا ازصورت مسئله وبه عبارت ديگر تحصيل مفھوم روشن ازمنطوق

 ممکن است اين باشد که ،که معمول تحريرات است ،عنوان تفسير برای بيانات اعليحضرت نه انتخاب نقد
 ،يک موضوعمتفاوت باشد بنابراين ممکن است به راست وممکن است با نظرمفسران ديگر رنظرمفسيتفس
سوی  گوناگونی از ن تفاسيرآچنانکه حتی نسبت به قر گوناگونی تعلق يابد تفاسير ،يا يک منطوق و

   .مفسرينی انتشاريافته است

نھاست ونظر آوامثال فرق بين تفسير ونظر دراين است که تفسير معموال دريافتی ھای ازمتن ومنطوق 
   .متوجه مسائل احساسی ودرک است

  موارد تفسير
 م دارد چند موضوعی که تعلق تفسير را الز ازبين فرمايشات اعليحضرت تنھا  اين تحرير قاصد است که

  .درپيمانه تفسيرقراردھد اتنگی با مبارزه سياسی ما داردگرابطه تن و

  تغيير عقيده -1
دربيانات اعليحضرت اشاره ای وجود داشت مبنی برتغيير عقيده ايشان به اعتبارگذشت زمان وتحصيل 

   :تجربه

مد آ، امری است که ازطريق نفس به قلب ومغزوارد ميشود ووقتی که بصورت يقين درعقيده -
   .نوقت ميشود عقيدهآ بد وآرسوب مي

ميسازد وبه  طعی بودن عقيده را نمودارق خود اصالت و سوگند است که باحضور ؛يکی ازعالم عقيده
حقوق اسالمی ھم به مسئله  در ،به حقيقت اعتقاد افراد مطمئن ميشوند ،کالمی ديگرمردم ازطريق سوگند

ن ميگويد خداوند کسانی راکه بدون اراده آنجاست که قرآن با سوگند اشاره شده مقصود آرابطه  اعتقاد و
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را نھا که براساس اعتقاد سوگند ميخورند و غفلت ميکنند آد مجازات نميکند ولی نوقصد سوگند ميخور
   .نمی بخشد

فھميده شد که ايشان گذشت زمان وتحصيل تجربيات را ازعوامل  بيانات اعليحضرت اينطور ظاھر از
   .ميدانند موثری که سبب تغيير عقيده ايشان نسبت به فلسفه مبارزه شده است

سالب اصالت ومحکمی نظرايشان  ،ممکن است نآولی تفسير وارد بر ؛البته نظراعليحضرت محترم است
  .شناخته شود

 اعتقاد اگرنسبت به مسائل الھی ودينی نباشد نوعی نظراست که باطی مراحلی ازباب تفتيش وبررسی و
واستحکام بسيار بيشتر واجد مشروعيت ميگردد واگربخواھيم  يک مقامی باالترباتحقيق خودنما ميشود و

 نظر عقيده ھمانند يک درخت قوی وريشه داراست و ؛رائه شود ميتوان گفتمقايسه ای بين اعتقاد ونظرا
  .ن درخت ميچرخدآبادی است که دراطراف 

اين معضل  با ،نجا که عقايد نسبت به موضوعات اعم ازحقوق مادی ويامعنوی وسياسی يکسان نيستآ از
   .ارگذاشتنسره ويا حداقل موقتا ک نا بايد اصل گرفت وبقيه را ميشويم که کدامين را روبرو

   .شنا حرکت کنيمآاجازه بفرمائيد بايک نمونه 

ن رستگاری آ که تفسير وارد بر ،ھمگانی است ولِ متدا و ،شناآاست  ای امروزه  نجات ايران يک عقيده
ن آنيست که فصل نجات  _کشور ديگری_ زيرا اوال ايران دراسارت کشوری ؛ملت است نه نجات ايران

سبب  ،ايران ازدست گروھی ايرانيان حاکم غاصبم است که نجات ومطرح باشد ودوم اينکه ازکجا معل
  .رستگاری ملت بشود

   .البته که خير  ؛يا رستگاری ملت واجد يک مفھوم ثابت وھمگانی استآ

، ھمشکل و ھم دريک ترسيمِ  ،اما بھرحال ھمين نجات ايران که يک عقيده ھمگانی درراه مبارزه است
عده  و ،عده ای توسل به بيگانه و ،وتجزيه کشور زادیآ برقراری سکوالريسم وعده ای  ،ندتمفھوم نيس
   .فه اسالمی وتشيع راه رستگاری ملت را ترسيم وتوصيه ميکنندسای درپناه فل

ن آ است که تاريخ نشان ميدھد پايانی بر يک جنگ تعارضی بين اعتقاداته وردندآبوجود  ،اين تعارض
   ١ .متصورنيست

نسبت به راه حلی که بتواند ثبات را جايگزين تفرقه اينجاست که جامعه حقوقی ازاعصارقديم تا کنون 
 جوامع سياسی که در ،مده ازاعتقادات گوناگون استآن نص برآ ناشی ازاعتقاد بنمايد رسيده است و

   .جوامع غيرسياسی مذھب است در و ھمان قانون اساسیمده که درجوامع سياسی  آدر  صــن بصورت 

نھا ميتواند نظر شناخته شود نه عقيده آعات وامثال تجربيات شخصی افراد وازجمله اعليحضرت ومطال
  . قابل قبول ھمگانی ويا چيزی که بتواند تسلط حقوقی ومعنائی خودرا برنص  قانون اساسی نشان دھد

                                               
ھمين دليل نجات مردم و رسيدن به آزادی بايستی از نظر فلسفی و سنتی بر مبنای يک درخواست ھمگانی ھمانند آنچه ه ب -١

ھای اشخاص » نظر«د و تداوم پادشاھی از کوروش تا پھلوی را نمايان کرد صورت گيرد و در پاسارگاد فرياد کشيده ش
 ک-ح يدا شود.، تا راه حل حقوقی آن در آينده پوت بماندمسک
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اين نظرات وقتی که  ،اين تجربيات ومطالعات بسيارمحترم است ولی نه درحدی که نص را قلع وقمع کند
جامعه  اگر و ،گردد نوقت ميتواند جايگزين نصآمد آص قانون درحقوقی الزم راطی کرد وبصورت ن سير

ب آحقوقی واجتماعی مستقرسازد مانند ساختن بنائی برروی  ثارآ ،ت عقايد ونظرات مختلفبخواھد برتشت
     .روان است

سال ھم سابقه  ٧٠ن است وآکه برخاسته ازنص قانون اساسی وپيوست باسوگند وفاداری به  یعقايد
  .نبايد درمسيرتجربه که خود تجربه درمقام ثبوت قرارندارد جابجا گردد ،موثرداشته باشداجرائی مفيد و

 ی برای قانون اساسیيبدانيم ناچاريم که بھا نص اگرتجربه ويا تحقيق را مالک تغيير عقيده وغالب بر
   .قائل نشويم جوامع  ٢ يت ھایصوحتی 

بسبب  ينکه به مبارزه مشروعيت ميدھدعالوه برا )قانون اساسی مشروطيت( حرکت واقدام درجھت نص
زمينه ھای قبول عمومی را مھيا ميسازد واين بزرگترين فرصتی است که برای مبارزه  ،نآشنائی مردم با آ

ه برای يک امرنسبی ونا پايداروبکل غريب ورد درحاليکه عقيده ناشی ازتجربهآدرمسيرنص بوجود مي
  .قدم مثبتی نميتوان برداشت و کارھنگامه تعارض عقيده ونظر ھيچ  در و مردم است 

 ايرانيان ورعايت قانون اساسی تاکيدات جدی داشته اند وبه نص اعليحضرت ھم درسابق به اھميت توجه 
 ٣٠٠٠قانون وحتی بھای اين عمل نادرست را با پاره کردن سند ھويت  ن آ را برحذرکرده اند ازعبور از
  .ساله ايران برابر دانسته اند

  ورد اين مقولهĤدست
  :ورد اين مقوله ميگويدآدست

اجرائی قانون اساسی مشروطيت را نص رستگاری  مبرای رسيدن به ھدف که رستگاری ملت است  تداو
را  نظرات خود وعقايد وتجربيات و روش رساندن ايران وملت به جايگاه رستگاری بدانيم نص راه و و

رعايت تشريفات بصورت نص  با گربھنگام تشکيل مجلس موسسان برای تجديد نظر ويا تصويب متمم دي
    .وريمآدر

  روحانيت  - 2

 رامگاه کورشآ بانماه درآھفتم > که درايرانی ھستيم عرب نمی پرستيم ما< مصاحبه کننده درباره شعار 
لزوم روابط حسنه  نظر اعليحضرت مسائلی اساسی از و ،با اعليحضرت درميان گذاشت شد فرياد بزرگ

به ھيچوجه ربط وفرمودند  و محيط زيست صادی واجتماعیبرای حل مشکالت اقت با کشورھای ھمجوار
حاشيه برای  اينکه مصاحبه کننده ميل به صحبت در به اسالم وروحانيت الزم نبود مگر پرسشن آدادن 

ارائه خود باشد که بدون ترديد اين مسائل نه مورد توجه ونه خواست اعليحضرت  ميدان داری درکالم و

                                               
 :ه). ذکر خير. شھرت نيکو. ذکر. ذکرع اِ) آوازه . (مھذب االسماء). آوازه و ذکر خير. (غياث اللغات ( . صيت -٢

  ی چون بداشت دست از صيتـــآدم
 ک-ح -لغت نامه دھخدا  . ھرچه خواھی بکن که فاصنع شيت
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وری آا به ايشان ياد ت ايشان واينکه شايد کسان موثری اين نقيصه راست  تصورميکنم بعلت عادبوده 
حضرت ھم در اين اعلي ،نرا بتوجه ايشان با ذکرنمونه نياوردهآدردسرھای  و نکرده ومعايب

مسيری که شخصيت ھا کامال به دردسرھای احتمالی  ،مدهآکم بصورت عادت در ،مسيرقرارگرفته وکم
  .احتياط ميکنندوبيش ازبيش فند وشيطنت ھای مصاحبه کنندگان واق

تشريح بھم مربوطند ويک سخنور که قصد و ھمه مسائل اعم ازفلسفی وسياسی واقتصادی بنحوی درکالم 
حتی سالھا درباره يک سوال ساده صحبت کند  اين  داتالف وقت خود وشنوندگان را داشته باشد ميتوان

نرا آوھمه فضال وشعرای ما  ن رابھم بافتن> اسمان وريسما < :که دراصطالح گفته ميشود ھمان است 
   .نھی ومذموم ميدانند

  نکه سخن به لطف اب است  کم گفتن ھرسخن صواب است آ با -----کم گوی وگزيده گوی چون در 

  :بهرحال

  حمايت اعليحضرت ازروحانيت شيعه که برای اولين باردرمصاحبه ھای اخيرتبلورداشت ازتبعات
نرا درمجلس مشترک آگذاری بايد قبل ازتاج  اصل سی ونھم متممکه براساس  ،لطنت استسسوگند 

 از روحانيت منتبع  درکالمی ديگر اصل حمايت ازتشيع و و شورا وسنا وھيئت دولت ياد بفرمايند
  .تاجگذاری اعليحضرت است نه امروز

 يعنی  بينيم که مقصود باال می ۵٩بان سال آت درنھم با مراجعه به سوگند اعالم سلطنت اعليحضر
  :مده استآنجاست که درسوگند ايشان آ، مقصود درسوگند ايشان نيست. مستتر حمايت ازتشيع

مادگی خويش رابرای قبول مسئوليت ھا وتعھدات خود بعنوان  پادشاه قانونی ايران اعالم ميکنم آ<
اساسی رابه زمانی موکول ادای سوگند نامه مندرج درقانون توجه به وضع استثنائی کنونی  با و

  .>نرا فراھم سازدآميکنم که تائيدات الھی شرائط 

ن مجيد سوگند ياد ميکنم که دراين مقام آولی ازھم اکنون دربرابرپرچم سه رنگ پرافتخارايران به قر
ن وحفظ حقوق مشروع ملت آرا يکسره وقف خدمت به مملکت ودفاع ازاستقالل وحاکميت  زندگی خود
  مواره مجری قانون اساسی وعامل تحقق ھمبتگی ملی باشم.......وھايران کنم 

  تفسير سوگند
بان متوجه  اعليحضرت است  خدمت آبه اعتبارسوگند نھم  ،نچه اکنون به عنوان تعھد وتکليفآ 

قانون اساسی  وحفظ حقوق مشروع ملت ايران ورعايت  ودفاع ازاستقالل وحاکميتبه مملکت 
وبحث حمايت ازتشيع ن دانست آکه بتوان حمايت ازروحانيت را شمول بر است نه حفظ شعائر تشيع

ن موکول به تشکيل مجلس شورايملی وسنا وھيئت دولت است که اکنون اين امکانات آواشاعه 
   .فراھم نيست

ل وطاغوت برسلطنت يا درحاليکه روحانيت تشيع قلم باطآزنده ای است که  اين بحثِ  ،ازنظرحقوقی 
جمله حقوق سلطنت واصل سی ونھم متمم که  از وقانون اساسی مشروطيت و است ايران کشيده
واين بطالن  يکجا باطل اعالم کرده اند  را نھايت روحانيت قائل شده ھمهرای تشيع ودرامتيازاتی ب
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يا اکنون حمايت آ ورده اندآدر (واليت فقيه) !!راھم بصورت ھمه پرسی وبصورت قانون اساسی
 ؛بعقيده اين تفسير خير ؟ھنوز قائميت حقوقی داردن متجاوزين به قانون اساسی وسلطنت آ از

زيرا اين خود روحانيت ايران بوده که پيشقدم بطالن قانون اساسی مشروطيت واصل سی ونھم 
قد ھم ع ،سوگند اصل سی ونھم متمم را نوعی عقد بدانيم که درماھيت اگر ومتمم شده است  

 وديگر عقد و ن حقوق اعراض نموده استآ از و کرده نآھست طرف ذينفع درعقد اقدام به لغو 
  .تعھدی باقی نميماند

نراميتوان درجريان اعراض ازاصل دوم متمم ديد که خود روحانيون بودند که آسابقه حقوقی وپارلمانی 
يرمشروطيت وقانون اساسی نھا ھم تاثيری درسآن اصل اعراض کردند  واعراض آ حقوق مندرج در از
    .ن نداشتآمتمم  و

اولين تعھد   حفظ حقوق ملتاعليحضرت وھمچنين  اصل سی ونھم متمم   ۵٩بان آدرسوگند نھم  
. درحاليکه روحانيت ايران ابدا قائل به حقوق ملت نيست واساسا مده استآرقم سوگند سلطنت  و

ن خاصه درحقوق آنون اساسی ومتمم حکومت را حق شرعی خود ميداند وعمال به اعراض ازقا
يا بازھم اعليحضرت ملزم و متعھد آ ؛ن ھستيمآ ملت قاطعانه وعمال اقدام نموده که شاھد وناظر

  .تفسير ميگويد خير ؟به حراست وحفاظت ازموقعيت اجتماعی روحانيت است

ل ازيک گ( :د که ميشود گفتروحانی حريم حقوق ملت راميشکن دويک وقت ھست که يک يا  
جامعه روحانيت باقيام عليه قانون اساسی مشروطيت وغصب حق ) ولی يک وقت بھارنميشود

 را زير حاکميت مردم به ادعای تعلق حق حکومت به خودشان  قانون اساسی ونظام قانونی کشور
 نھا ھمان است که درقانون اساسی موردتوجه وبسيطِ آيا موقعيت آدراين صورت   ؛ميکنند رو و
  .تفسير ميگويد خير  ؟قرارگرفته است اصل سی ونھم در

تعارض اين تفاسير که  .ریآولی ممکن است تفاسير ديگری بگويند  ؛اری تفسير ميگويد نهآ 
خری  آ شود وتفسير واقعی ونھا وسعت داده نآن دارد که به دامنه آامری عادی است اقتضای 

 روحانيت شود که بطور از نچنان حمايتآن زمان نه آو تا  برعھده مجلس موسسان گذارده شود
نھا آھمچنين مھرتائيد زده شده باشد ووتعرض به حقوق بنيادی ملت ايران  نھا آضمنی برجنايات 

نه  و به حقوق ملت بيفزايند خود بردامنه تعرضات به  ن اظھارات وحمايت ھاآ گرمی از به پشت
بحثھای  باان نيست سآتشخيص دوغ ودوشاب چندان که نچنان تعرضاتی شود که درشرائط کنونی آ

  .حقوق بشری مواجه شويم

افراد ملت خارج نيستند وتعھد اعليحضرت  ن جھت که روحانيت ازآ ممکن است گفته شود از 
روحانيت ھم يک طبقه مانند سايرطبقات است   بھرحال متوجه حفظ حقوق تمام افراد ملت است و

روحانيت عطف ميشود به  لذا حمايت اعليحضرت از ؛لذا حقوق مردم مقدم برطبقه مردم است
   .مردم حمايت ايشان از

مردود است زيرا  روحانيتی که عليه مزبور، نظريه ازنظرکلی اين نظريه درست است ولی درتفسيرحقوقی
لق حقوق مردم شناخته نميشود که قانون اساسی مشروطيت وحقوق مردم وحقوق سلطنت قيام کرده متعَ 

  .رعايت يک سلسله اقدامات با مگرنھا ھم جاری باشد آفصل تسری حقوق افراد کشور به 
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ن کوتاھی عيان دارند آ نسبت به تعھدات خود درحفظ وحراست ازدرحاليکه  متاسفانه اعليحضرت  
 به بخش کوچکی ازن قرارگرفته است  چگونه ميتوانند تنھا آکه نزديک به شبھه پايمال شدن 

  ؟!درمورد اشاعه وحمايت ازتشيع عالقمند به رعايت گردند ھمان قانون

قانون اساسی مشروطيت محترم است حق وشان روحانيت ھم  ، اگراصل تداوم حقوقبراساس  
لھذا برای گروھی که قانون اساسی واجد مشروعيت وتداوم  ؛محترم است ونيازی به تصريح نيست

نھا به قانون آتعدی  و ،ھيچوجه تائيد وتاکيد برحقوق روحانيت ضروری نيستن محفوظ است به آ
  .وم روحانيونمن برعآاساسی عمل فردی تلقی ميگردد نه تسری 

    تصور باطل 

نھا با حکومت غاصب گردد بکلی نادرست آتصوربه اينکه طرفداری ازروحانيت سبب مخالفت   
   .است

 بکار وھم بختيار اعليحضرت ھم ازسوی ازروحانيت را درسالھای قبلھمين برنامه جانبداری ازبخشی 
ولی برخالف  ،د به اين تصورکه احتماال يارگيری شودو بين روحانيون قائل به تفاوت شدن ،بسته شد
يت وطرد م عدم مشروعبا مفھو ،عرضیه ای تاعليحضرت بالفاصله روحانيون با انتشاراعالمي انتظار

     .مستند سنگرھا)نرا منتشرساختند (آپاسخ  بختيار وت  اعليحضرھمراه با تحقير

گاھند ميدانند که سلسله مراتب آکسانی که به مبانی تشيع ونقش روحانيت درجامعه تشيع ايران   
که نميتوان تشتت  ،است يعوناشی ازاصول تشروحانيت درحدی قوی  هاطاعت وتاسی درجامع و
خوند آنبايد ازنظردورگردد که حمايت ازنھم آبرعکس  و نرا با چنين اظھاراتی اميد واربودآ در

 اميد وپراکنده ميسازد  و نھا ھستند ناآنھا متضررشده ومخالف آ مردمی که از بخش عظيمی از
نھا عليه جمھوری اسالمی خواھد داشت زيرا درمبارزه سياسی آاين نااميدی تاثيرمستقيم درمبارزه 

بشويد واين احتياط ھرقدرھم اخالقی  ه تفاوتدشمن قائل بھمانند مبارزه نظامی نميتوانيد بين افراد 
   .ن باشد ديگرمبارزه نيستآباشد رعايت کردنی نيست واگرحکم به رعايت 

 خوند امروز درآ ،خوند امروزی  اجراشدنی نيستآسياست تفرقه انداز وحکومت کن درجامعه  
ن است که تعلق آھبی مذ باور ن چيزی که درآقدرت وثروت اندوزی  وحکمفرمائی است وبه 

چه انتظاری است که او بيايد اين موقعيت استثنائی را با چند   ،نھاست رسيده استآحکومت به 
   ؟کلمه حرف ما ازدست بدھد

، تغيير نميشود اعتقادی ويا تمکين به قانون  تقيه ميکند ولی ھرگز تسليم خوند درقابل قدرت متقابل ۀ
جمھوری اسالمی با  خوند وآاستراتژی مبارزه با  ؛خوند استآبا  اينھا الفبای مبارزه ،عقيده نميدھد

   .ن فرق داردآخوندی واسالمی خاصه ازنوع تشيع آاستراتژی مبارزه بايک حکومت 
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  نسخه مبارزه 
دوجھت تداوم داشته باشد نخست عدم مشروعيت جمھوری اسالمی وخواستاری د درمبارزه ما باي -١

   .مبارزه سياسی است و نظام سلطنتی مشروطه  واين يک کار ن واستقرارآقلع وقمع 

 اين يک کار و ؛تمام مذاھب وابسته به اسالم استاسالم و گاھی توده مردم به حقانيت سلطنت درآ -٢
  .اعليحضرت نا ظراست نه مجری  ھا اين جبھه دو ھر در روشنفکری است  و

 نھا خود خواستارآنکه آ مگر دھدف مبارزه ما کلی است وروحانيت درمسيرقلع وقمع قرارندار -٣
اين مانيستيم که بايد بدنبال روحانيت باشيم بلکه اين روحانيت  ؛. درعبارت روشندخالت گردند

  .ت وفادارگرددی مشروطياست که بايد به مقررات اسالم درمورد سلطنت وقانون اساس

  بھای سقوط جمھوری اسالمی  -٣

  زاد ديگرآدرفرصت ھای 

  


