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حاشیه ای بروصّیت سیاسی شاهنشاه
امير فيض –حقوقدان
وصيت سياسی شاھنشاه ايران از وصيت سياسی شاھنشاه
درسنگر مورخ اول آبان سال  ١٣٨٣درمقاله تجزيه وتحليل
ّ
بعنوان »ھفت فرمان« يادشده است ،از آنجا که درآن سنگر علت تعلق اين عنوان به وص ّيت سياسی شاھنشاه ايران ذکر
وصيت سياسی شاھنشاه ايران ضرورگرديد موقع
نشده وحاليه که بمناسبت تز »گروگان سلطنت« اشاره واستناد به
ّ
مناسبی است که توضيح واصالح زير که حق مطلب است ارائه گردد

*****
وصيت درلغت به معنای سفارش کردن وعھد بستن است ودر اصطالح حقوقی انجام اموری
ھمانطور که مستحضريد
ّ
است که متوفی سفارش انجام آنرا کرده است .درحقوق اسالمی به اعتبارآيات قرآن ،اگر عھد بستن وياسفارش ازناحيه
خداباشد آن ،فرمان وامراست واز غيرخدا ھمان معنای سفارش رادارد ولی درحقوق سنتی ايرانيان ،امر ودستور شاه
فرمان ناميده ميشود وفرھنگ سياسی ايرانيان که سلطنت راموھبت الھی ميداند دستورات وسفارشھای سياسی پادشاه
راھم فرمان ميداند چنانکه فردوسی گفته است »چه فرمان يزدان چه فرمان شاه« وبيھقی ھم فلسفه تعلق فرمان رابه
خداوند وشاه دراين بيت بيان کرده است
ھمه حکمی به فرمان تورانند

که ايزد مرترا داد فرمان

نمونه ھای حقوقی وتاريخی تعلق فرمان رابه دستورات وخواست ھای سياسی شاه ميتوان بسيار يافت از جمله فرمان
مشروطيت – برکناری ويانصب وزرا که قانون اساسی در اصل  ۴۶باعنوان فرمان ياد کرده است ويا فرمان  ٩ماده ای
رضاخان بعد از کودتا که بنام اقدس شھرياری احمد شاه صادرشد ويا فرمان شروع انتخابات وغيره.
شاھنشاه ايران بھنگام ادای خطابه ای که از نظر حقوقی واجد ارکان وصيت عھدی است وبه آن عنوان وصيت سياسی
داده ايم ھرگز از واژه وصيت وسفارش استفاده نکردند بلکه درھرجاکه الزم بوده (٧) ،ھفت مورد ،واژه فرمان
رابکاربرده اند که رسم وسنت سلطنت مشروطه ايران بوده است .شاھنشاه دوبار به وصيت سياسی خودشان اشاره
قاطع وصريح کرده اند که مورد اول مصاحبه بايک خبرگزاری خارجی است که فرموده اند:
»من وصيت سياسی خودم را تنطيم کرده ام وھمه فرماندھان ارتش آنرا دريافت
کرده اند وميدانند که اگر ھرواقعه ای روی دھد بايد بکوشند تاآنچه راکه اکنون
ميکنيم يعنی انقالب ]سفيد[ راادامه ورژيم راباقی نگھدارند« )کتاب شاھنشاه
صفحه(١٢٣
مورد ديگر مصاحبه باسردبيرھفته نامه نيوزويک است که کيھان مورخ  ٧آبان ماه  ١٣۵۶آنرا چاپ کرد ودرآن
مصاحبه ميفرمايند» :اول شھبانو نيابت سلطنت رابرعھده خواھند گرفت وباکمک شورای سلطنتی به اداره امورجاری
خواھند پرداخت وصيت نامه سياسی من نزد نخست وزيروفرماندھان طراز اول نيروھای مسلح محفوظ است وھرکس
ميداند که چکارکند«
درياداشتھای آقای علم آمده است >>يک نقطه عطف يادماندنی درتاريخ ما :روزی که شاه خطابه ای ايرادکردکه دست
کمی از وصيت نامه سياسی اش نداشت<<
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اظھارات آقای علم مويد آن است که اوبه ماھيت بيانات شاه توجه وتطبيق موضوع باوصييت سياسی کرده ودرست ھم
ھست ولی از آنجا که خواست ھای حقوقی وسياسی شاه درسيرمشروطيت ايران عنوان فرمان راداشته است بنابراين
اطالق فرمان به وصيت سياسی شاھنشاه آراسته از موازين حقوقی وسنت مشروطيت است وچون فرازھای خطابه
مزبور  ٧قسمت است اين ارادتمند ازآن بنام »ھفت فرمان« ياد کرد.

ضمیمه:
سالھاست درانتظار فرصت ومناسبتی ھستم که اين مختصر راتقديم ايران ياران بنمايم
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