
 

 

ر   ای   
ی«در جريان اعتراضات نسبت به انتخابات رياست جمهوری ايران و پی آمد های آن، از انجمنی بنام  ن پادشا . ياد شد» ا

ده ر بوالمی در عمليات خرابکاری مشارکت داشته اند، وابسته ويا عضو انجمن مزبوسوافرادی که به ادعای جمهوری ا
  . (!) اند

يری که بر جريان اعترافات و حوادث ناشيه از آن تعلق گرفته، سلطنت طلبان درکنار نهضت آزادی، در خبرها و تفاس
  . مجاهدين خلق و موسوی و کروبی و مشارکتی ها و غيره قلمداد شده اند

توضيح اينکه تعلق ونزديکی خبر و . ازاری استباين چنين برداشتها ويا قضاوت ها، نوعی برداشت های ظاهری و 
در حقوق  تير باال ميتواند در رابطه با معنای لغوی وعام بودن فعل سلطنت طلبی به حساب آيد نه به معنايی که سلطنتفاس

  . سياسی دارد

  .سازد رفکر می کنم يک مثال تشبيهی، اين اليحه را بی نياز از توضيح بيشت

م نمی دانند، گروهی نيز ميدانند ولی به آن ميليارد ها از جمعيت جهان مسلمان هستند ولی کثيری از آنها چيزی از اسال
اين ها . اعتنا ندارند، گروهی نيز اسالم را هم محترم می دانند وهم به آن اعتنا دارندولی به احکام اسالم عمل نمی کنند

هضم شده اند ولی در واقع مسلمان » مسلمانی«                                ّ                             ونظير آنها مسلمانانی هستندکه اسما  مسلمان هستند و در عام بودن 
گروهی خود را مسلمان می دانند «حقيقی که قرآن از آنها بنام مومنين ياد کرده نيستند و همانطورکه قرآن تصريح کرده 

  .»ولی معتقد به اسالم نيستند

  . مسلمان واقعی، مومن به حقانيت اسالم است، طبق قرآن عمل می کند و با هر بادی تغيير عقيده و رويه نمی دهد

در حقوق اسالمی ودر جامعه اسالمی، تعريف قرآنی خود را دارد سلطنت، در حقوق سياسی هم معنا  همانطور که مسلمانی
  . و مفهوم خاص خودش را دارد

  » سلطنت در حقوق سياسی نظامی است که به وسيله پادشاه برطبق قانون اساسی اداره می شود«

و اصل مزبور می  سلطنت در حقوق سياسی ماست سوگند پادشاه در اصل سی و نهم متمم قانون اساسی در واقع تعريف
  : گويد

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته و بکالم اهللا مجيد و به آنچه نزد خدا محترم است قسم ياد می کنم که تمام هم خود «
 ترا مصروف حفظ استقالل ايران نموده حدود سلطنت وحقوق ملت را محفوظ ومحروس بدارم و قانون اساسی مشروطي

  » را نگهبان و برطبق آن قوانين مقرره سلطنت نمايم



 

 

 

و  ت یند    : س
بطور کلی، هر حقی بايد متکی به يک سند حقوقی باشد که در آن سند، حدو حدود حق، کيفيت اجرا و ديگر متعلقات  

قتی محرز است که از باب مثال؛ مالکيت بر عين غير منقول، و. تابعه، کامال مشخص و بدور از شک و ترديد باشد
  . مالکيت متکی به سند باشد

وابستگی قانون اساسی به نهاد . همانطور که سند اسالم، قرآن است، سند سلطنت هم قانون اساسی و متمم آن است
سلطنت وپادشاهی آنچنان مستحکم و اساسی است که اگر قانون اساسی را از سلطنت جدا کنيم يا آنرا بی اعتبار بدانيم، 

قوقی سلطنت از قائم و اصولی بودن به دايره نظری بودن سقوط می کند و نهاد سلطنت بی سند می شود و موضوع ح
و حدود شاه را تعيين ويا خودش را شاه می شناسد و يا اختيارات شاه را به خود  هرکس بنوع دلخواه خودش وظائف وحد

  . و مدعی حقانيت در تشکيل دولت می گردد صتخصي

ت؟ ت ط     س
  : سياسی کسی است که قسلطنت طلب ويا طرفدار سلطنت درحقو

نتيجه احترام و حقانيت آن قانون، به . قانون اساسی مشروطه که سند سلطنت مشروطه است، را محترم بدارد -١
 . اعتبار صراحت همان قانون موروثی بودن سلطنت است

ن قانون اساسی که سند مشروعيت وحقانيت زيراکه هما. قائل به حقانيت تداوم ومشروعيت قانون اساسی باشد -٢
چنانکه همان قانون صراحت . و تغيير رژيم کشور را به وسيله همه پرسی نافذ نميداند ۵٧سلطنت است، شورش 

 : دارد براينکه
تغييرات در اصول قانون اساسی شامل هيچيک از اصول مربوط به دين اسالم و مذهب رسمی کشور « •

عشريه می باشد و احکام آن ويا مربوط به سلطنت مشروطه ايران است  اثنی يهکه طريقه حقه جعفر
 »نميگردد واصول مزبور الی االبد غير قابل تغيير است

قانون اساسی، گرچه کليت قانون را شامل است ولی قانون دو صورت دارد يکی صورت  حقانيت و مشروعيت -٣
قوام بخشيده واداره کشور برآن سنت حکمی و يا وضعی وديگری صورت اجرائی که سنت مشروطيت آنرا 

 . اجرائی استوار بوده است

سلطنت طلب به اعتبار مشروعيتی که برای اجرای قانون اساسی قائل است بطور طبيعی خود را مجری دستوراتی می بيند 
  . تداوم قانون اساسی صاده شده باشدکه در مسير مشروعيت اجرائی 

  : همراه باشد بد نيستبنظر می رسد که اين مطلب با توضيحی 

ايجاد تکليف قانونی برای ايرانيان معتقد به حقانيت قانون اساسی به وسيله قانونی ممکن است که آن قانون به وسيله 
در دوران فترت يعنی زمانی که بهر دليل مجلسی . مجلسين تصويب و به توشيح شاه رسيده باشد ودولت مجری آن گردد

  . دولت منتخب شاه کار همان قانون را می کند وجود ندارد، تصويب نامه های



 

 

بنابراين اصل حقوقی در حقوق سياسی، سلطنت طلبان خود را مکلف به دستوراتی که افراد تحت عناوين رهبر، حزب و 
سازمان وانجمن وامثال آنها صادر می کنند، نمی دانند ودستورات را وقتی قانونی و مقيد به اجرا ميدانند که از طرف 

  . صاده شده باشد چرا که شاه در حقوق اساسی واجد مسئوليت نيست ودولت مجری فرامين ومسئول اجرای آن است دولت

از آنجا که در کمال تاسف با همه امکانات حقوقی و مشروعيت سنتی و تاريخی وقانونی سلطنت طلبان زير چتر دولت ويا 
اجرائی برای طرفداران سلطنت و تداوم آن وجود ندارد و  قدفرمان دار يا فرمان شاه قرار ندارند، لذا هيچ تکليف مص

مشارکت آنان در تظاهرات، مبارزات قلمی و بيانی و امثال آنها ابراز احساسات شخصی است، نه تکليف اجرائی زيرا اوال 
قانون (تکليف همواره مستند به امر و حکم قانون ويا شرع است ثانيا درحاليکه سلطنت طلبان دارای نص و قانون 

ومجرای حکم می باشند، نمی توانند براساس ونظريه خود ويا ديگران کاری کنند که مقيد به سند يعنی قانون ) اساسی
اساسی و تداوم مشروعيت اجرائی آن نباشد واگر به اين اصل ريشه ای که از فرهنگ و منش ما ايرانيان جان گرفته است 

  . که حاکم بر وضع مبارزه سلطنت طلبان است دوام خواهد يافت  التفات نشود، همين بی سامانی و هرکه هرکه

ظات باال   :نا  مال
را نافذ و سبب تغيير رژيم  ۵٨قائل به مشروعيت نمی باشند و رفراندم سال  ۵٧کليه کسانی که برای شورش  -١

ميدانند، نمی  رتبانمی دانندولی برای قانون اساسی و تداوم اجرائی آن قائل به شرط و شروط و يا آنرا بی اع
 ١.توانند سلطنت طلب براساس حقوق سياسی شناخته شوند

کسانی که بنابر خواست فالن رهبر ويا فالن پيشرو مبارزه ويا طرفدار حقوق بشر در جريانی قرار می گيريند که  -٢
د، نميشود آن جريان را قانون اساسی و تداوم اجرائی آن تنفيذ نمی کند، نمی توانند سلطنت طلب ناميده شون

سلطنت طلب با افراد و مسئولين حاکم در جمهوری . دهانه سبز بخودشان بزنند و خود را سلطنت طلب هم بدانند
به ميان » ايرانی«اسالمی مبارزه نمی کند، با جمهوری اسالمی هم مبارزه نمی کند که اگر پای جمهوری مثال 

 ٢. شکل بدهد رآمد، تغيي

غلبه خود را بر مشروعيت تداوم اجرائی قانون اساسی و سلطنت جاری ساخته ويا می سازد سلطنت طلب با آنچه که 
  ٣ . مبارزه می کند، و ماهيت اين مبارزه هم فقط براندازی، رفع يد غاصبانه و محو آثار غلبه است

ن احمدی نژاد است کنونی شکست داد اولويت«) مصاحبه با راديو زمانه(برای مثال آنجا که داريوش همايون گفته است 
  ».نه سرنگونی رژيم که امکان ندارد

  . اين چنين سخنی را حقوق سياسی و سند رژيم مشروطه پادشاهی نمی پذيرد و گوينده آنرا سلطنت طلب نمی شناسد

ی ن پادشا طالح ا ت  ا   : و
  . هللا منوچهری بوده استانجمن پادشاهی اسم مستعار شخصی بنام فرود فوالدوند است که نام قبلی او فتح ا

                                                            
اساسی را اصال نمی پذيرند وگاهی ادعا می کنند روح  قابل توجه کسانی که خود را سلطنت طلب و طرفدار نظام پادشاهی می دانند ولی قانون -  ١

  ک-ح. اين مسئله حقوقی در برابر آنان نياز به پاسخ مستدلی از سوی آنان را خواهد داشت. ويا جسم ويا شالوده ای از آنرا در نظر دارند
که امروز سر خود اعالم دولت در  است کسانی با روی سخن .نکته حقوقی مهمی در اين جمله هست که الزم به تفکر دوباره و چند باره است -  ٢

   ک- ح. تبعيد می کنند ويا به هر نحوی برای خود قائل به ذات می شوند وخود را سلطنت طلب و طرفدار نظام پادشاهی می دانند
تند وبرخی جناح بندی هارا به اين نکته ای بسيار مهم و حقوقی است و کسانی که فقط در پی براندازی يک قشر از رژيم جمهوری اسالمی هس -  ٣

  ک- ح.  نوعی پذيرا می باشند نمی توانند خود را در اين قالب جا بدهند



 

 

نظريه . فوالدوند از نظريه انتخابی بودن شاه پيروی می کرد. انجمن پادشاهی، يعنی انجمنی که ميخواهد پادشاهی بکند
فکر » برديا«مزبور در تاريخ هرودوت اشاره ای دارد به زمان داريوش که پس از غلبه داريوش و فرماندهانش بر 

که گذاشته  یش داريوش مطرح کردند که با موفقيت همراه نبود و باالخره داريوش بنا بر قرارانتخابی پادشاه را سران ارت
  . شده بود؛ به پادشاهی رسيد

فوالدوند در سالهای نخست فعاليتش، فکر انتخابی بودن شاه را با يکی از ايرانيان که گفته ميشودسابقه کومونيستی در 
آن فکر را به ايران ياری مقيم آلمان منتقل کرد وآن ايرانيار هم برای اظهارنظر  ايران داشته درميان گذاشت آن ايرانی هم

  . برای من فرستاد که با جوابی که او دادم ديگر آن ايران يار مقيم آلمان پيگير اين فکر باطله نشد

د برآمد و درست که در استراليا منتشر می شد به حمايت از اين فکر و نظر مرده و مردو» گام«پس از چندی نشريه 
مدعی تشکيل مجلس مهستان شد که بايد از بزرگان تشکيل گردد و امر . همان طرز فکر وخواسته فوالدوند را دنبال کرد

انتخاب شاه را عهده دار بشود و مسئوليت اعمال شاه را هم همان مجلس که شاه را معرفی و انتخاب کرده بايد عهده دار 
انديشه وران و بخردان در قرارگاه «مشروطه را جنايتی دانست و نوشت که؛ ساسی و تائيد قانون ات حماي –بشود 

  . »برخاسته اند) يعنی تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطه(مهستان بجلوگيری از آن 

اشاعه خيلی تند تر از فوالدوند به ..) زيرا دو پادشاه در اقليمی نگنجد(گام، بدون اينکه نامی از فوالدوند به ميان آورد 
افکار فوالدوند پرداخت و در جهت مخالفت با قانون اساسی مشروطيت وخاصه موروثی بودن سلطنت ودرنهايت تصدی 
رضا شاه دوم به سلطنت بسيار تند تر از فوالدوند راند و حتا به اين مرحله فکاهی هم وارد شد وقانون اساسی جديدی 

  ... (!) ايران درايران تشريف دارندبوسيله مهستان نوشت و اعالم هم کرد که شاهنشاه 

هردو خدمات شاهان پهلوی را می ستودند ولی نسبت به رضا شاه دوم بی احترامی و بد زبانی و حتا » گام«فوالدوند و 
  . نفرين ها را از حد کثيفترين هم گذراندند

باشد ممکن است درست باشد الزم به توضيح نيست که قضاوت نسبت به کارهای اشخاص چه آنکه قضاوت مثب ويا منفی 
ولی بهر حال به اعتقادات سياسی مربوط نمی شود خيلی از شخصيت های خارجی اقدامات شاهنشاه ايران را تجليل کردند 

  .ولی آنها اعتقادی به حقانيت قانون اساسی و تداوم سلطنت ايران نداشتند

دانستند و سلطنت طلبان هم آنها را خارج از خود نمی خود را سلطنت طلب می » گام«و  باری؛ اين دو نفر يعنی فوالدوند
دانستند ولی همانطور که استدالل شد، به مالحظه مخالفت آنان با قانون اساسی مشروطه يعنی سند حقانيت سلطنت، 

  . حقوق سياسی، اجازه نمی دهد که آنها سلطنت طلب شناخته شوند

ی و ت  د  ی و وان وا ی  ن پادشا   : ا
  ؛ شد ضعر

همانطور که هرکه اصول دين اسالم را قبول نداشته باشد ويا برآن اصول چيزی بيافزايد ويا کسر کند مسلمان  -١
واقعی شناخته نمی شود، هرکس هم که قانون اساسی مشروطيت و تداوم اجرائی آنرا قبول نداشته باشد، از 

 . نظرحقوق سياسی سلطنت طلب نمی شود

ی« م همانطور که  اشاره شد نا -٢ ن پادشا انجمن «اسم مستعار فوالدوند بوده است و اين بدان معنی است که  »  ا

شخصيت حقوقی وقتی منشاء . که گويای وجود يک شخصيت حقوقی است، وجود حقوقی نداشته است» پادشاهی
دارای درست همانند اشخاص که بايد . حق می گرد که به ثبت برسد، دارای اساسنامه ومسئولين مشخص باشد



 

 

اگر افراد، از نام و عناوين شخصيت های حقوقی مانند سازمان، جمعيت، انجمن، . شناسنامه و هويت معين باشند
جبهه و حزب و امثال آنها استفاده کنند، عمل نوعی کالهبرداری سياسی است و استفاده از آن نام ها سبب رفع 

 . ويا تقسيم مسئوليت نمی شود مسئوليت

» انجمن پادشاهی«فرادی که جمهوری اسالمی مدعی است به اقدامات جنائی دست زده اند از آنجا که در تطبيق مورد، ا
  .وجود حقوقی ندارد ولذا نمی شود متهم با به موضعی که فاقد شخصيت حقوقی است مربوط دانست

ن ھ و و  از    : ا
می درحاليکه ادعا دارد از ذکر نام متهمين به وظيفه دادرسان دادگاه احراز هويت متهمين است، جمهوری اسال مهمترين

انجمن «مالحظه شخصيت و احتمال برائت آنان خودداری می کند، چگونه قبل از احراز شخصيت حقوقی باصطالح 
  )؟(!. و پيوستگی متهمان به آن انجمن بستگی آنان را به انجمن واهی پادشاهی اعالم می کند» پادشاهی

و وابستگی دو نفر از متهمين به آن انجمن واهی از طرف » انجمن پادشاهی«می کند عنوان  اين قرينه ای است که ثابت
جمهوری اسالمی بدان نيت است که حضور مشارکت سلطنت طلبان را در وقايع وابسته به انتخابات مطرح سازد چنانکه 

ق، نهضت آزادی، مشارکتی ها و هرکجا که مسئله نيرو های مقابل جمهوری اسالمی را مطرح می کند، از مجاهدين خل
  . سلطنت طلبان وسبزی ها يکجا و يک قلم نام ميبرد

وابسته به «اين نکته نيز اشاره کردنی است که هيچ دليلی و سندی وجود ندارد که حتا همان دو نفر متهمی که اعالم شده 
د بوده اند چرا که در مصاحبه ای که واقعا منتسب و در ارتباط با فعاليت های فوالدون» انجمن موهوم پادشاهی هستند

  . اخيرا صدای آمريکا با اطرافيان فوالدوند انجام داده آنها اظهار داشته اند که با چنين نام ها و اشخاصی آشنا نيستند

   حقوقدان -امير فيض                   

 


