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ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻗﺎي ﻓﺮﻫﻮدي ﺑﺎاﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ﭘﻴﺎم ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻋﻼم ﺳﻠﺼﻨﺖ
اميرفيض  -حقوقدان
دربخش يکم تحليل مصاحبه آقای فرھودی واعليحضرت قراربراين شد که درباره سوالی که مصاحبه کننده درباره پيام
تاريخی نھم آبانماه سال ١٣۵٩مطرح کرده وپاسخ اعليحضرتِ ،
تحقيقی جداگانه ای تنظيم گردد اکنون نوبت است که
نقد
ِ
باتفاق سر قرارحاضرشويم.
جواز اين تحرير سخن منسوب به انوشيروان است که گفته :

» ﺠﺎوز ﻖ ز ﺖ ا ﺖ و ﯽ ز ﺖ ازآن ﺳ ﻮت ﻘﺎ ﻞ ﺠﺎوز ﻖ ا ﺖ

«

اھميت اين بحث ،بدان سبب ،تصديع حاضررامجاز ساخت که پاسخ اعليحضرتِ ،
قلب حقانيت ومشروعيت مبارزه سلطنت
طلبان راھدف گرفته است واگر اصابت کند يعنی وجاھت منطقی وحقوقی وحتی احساسی پيدا کند مبارزه سلطنت طلبان،
درمفھوم تداوم و
خلع ِسالح فلسفی ومشروعيتی شده است وفقط جنبه احساسی آن باقی خواھد ماند زيراکه سلطنت،
ِ
ِ
تداوم ،ازپايه ھای مشروعيت سلطنت است ومطلبی را که ايشان عنوان کرده اند پايه ھای تداوم سلطنت راميشکند و
ھويت ملی وتاريخی  ٢۵٠٠ساله رافروميپاشد.
برای ورود به اين مھم وتنظيم اين اليحه الزم است به بينيم >تداوم سلطنت< که حراست ودفاع ازآن تکليف عام ميھنی
تاريخی آن ,ارجگذار آن نيست ،چه موھبت وميراث
است چيست؟ واين گوھری که درکمال تاسف وديعه دار ومتصدی
ِ
عظيمی است که درصدر ھمه فضائلی که ايران وملت ماراتشکيل ميدھد قراردارد .زيرا گفته اند > :برای دفاع ازحق بايد
نخست حق راشناخت<

ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺪا وم ا ﺠﺎ ﻨﺎی > ﯾﺎن ﺮو ﺖ ﻖ ا ﺖ< از ارﮐﺎن ر ﯽ وو ﻮدی ﺳ ﺖ ﻨﺎ ﻪ ﺪه ا ﺖ .اﺪ ﻪ را ﻦِ ﺮده وﻋ ﯽ ﻮ ﺪ و ﺸﺎء ﮓ ﻣ ﯽ

ھ
ور ﻘﺎی ا ان و ﻦ ﻮر ی ﺳ ﻄ ﯽ ﮫﺎن ا ﺖ ھﻤﺎن ﯾﺎن دا ﻦ وﻮﯿﭘ ﻪ ﻮدن ﮫﺎد ﺳ ﺖ ا ﺖ .ا ﺪا وم ﺳ ﺖ ﺟﺎری ﺒﺎ ﺪ ،ی ﺳ ﺖ ﮐﻢ وغ
ﯿ دد و ز ﺮه ا ﺼﺎل ا ﻮام ﻣ ﯿ ﺴﻠﺪ و ﻨﺎی و ﺪت ﻣ وو ﻦ ﺰ ل ﯿ اﯾﺪ.

تداوم سلطنت نوری است که جامعه راروشنی معنوی ومھر ويکدلی ميبخشد واگر آن نورمنقطع گردد سياھی برآمد
ميشود ورشته کارھا درسياھی متوقف ومردم سرگردان ودرظلمت فرو ميروند.
تداوم سلطنت ،پيوند مھرووفاداری مردمان راباشاه ووطن بھم ميتابد وتنومند ميسازد وھرقدر که تداوم قدمت داشته
باشد الياف اين بافت اجتماعی قويتروريشه ھای آن استوارترخواھد بود.
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تداوم سلطنتّ ،
خالق امنيت ،شئون ملی ،وحدت ملی ،حافظ استقالل کشور وبازتاب فرھنگ وسنت ايرانی است ويگانه
عاملی است که مانع خودسری وبھم ريختگی کشور وحفظ نظم وبرقراری عدالت ھمگانی است.
آنچه درمعرفی سلطنت وتداوم آن عرض شد سخن تاريخ ونتيجه تحقيق محققين ايرانی وخارجی است.
آقای >فليپ بلوند  <Phillip Blondرئيس موسسه تحقيقاتی >رسپابليکا  <ResPublicaدرمقاله ای زيرعنوان
١
سلطنت باطعم دمکراسی.
که بی-بی -سی درھمين ماه جاری آنرا پخش کرد ونسخه آنرا جاويد ايران برايم فرستاده دربحثی مستدل ،سلطنت رانه
تنھا مظھر وحدت ملی واستقالل کشور دانسته بلکه آنرا درايجاد دمکراسی وپايداری آن کامال موثرشناخته ورشد
اقتصادی وشرائط زندگئ در ٧کشور از ١٠کشوريکه دارای بھترين شرائط زندگی دنياھستند ،دليل کارارآئی نظام سلطنتی
دانسته است.
تاريخ پادشاھی ايران گوياست که ھمانطور که ايرانيان زيرچترسلطنت احساس آرامش وامنيت واطمينان ميکردند از
قطع تداوم سلطنت وحشت ودلھره داشتند وبزرگان ووطنخواھان کشور ،يک لحظه کشوررابدون پادشاه نميگذاشتند واين
قاعده نه تنھادرايران که درتمام نظامھای سلطنتی معمول وحاليه ھم جاويد است.
تداوم سلطنت ولزوم حضورآن درجامعه ايرانی است که می بينيم شاه اسماعيل درسن  ١٣سالگی وشاه طھماسب درسن
 ١٠سالگی وشاه عباس درسن  ١٨سالگی به سلطنت رسيدند چه اصراری بوده است که طفلی درآن سن وسال که از
کشور داری سررشته ای ندارد به سلطنت برسد چرابعد از آنھمه آزردگيھا که محمد عليشاه برای ملت ببارآورد سران
آزايخواه مشروطيت احمد شاه  ١٣ساله راجايگزين شاه کردند؟
زيرا درفرھنگ سنتی ايرانيان ،کشوربدون شاه نميشود ،وکشوربدون شاه پايدارنيست وھمه چيز آن کشور وملت ازجای
خود کنده ميشود ودرمسيرھای ھرز وغيرقابل کنترل به حرکت درميايد.
چرادراصل سی وششم متمم قانون اساسی تداوم سلطنت دراعقاب ذکور رضاشاه مقررشده است چه لزومی داشته برای
طفلی که ھنوز متولد نشده احراز مقام سلطنت شده است چرا مجلس موسسان برای انتخاب پادشاه بعد ازرحلت پادشاه
درقانون اساسی پيش بينی نشده است؟
چرا ھنگاميکه وليعھد به سن قانونی  ٢٠سال تمام نرسيده قانون اساسی نيابت سلطنت رامقررکرده خوب صبرميشد تا
وليعھد به سن قانونی برسد ،چرا متمم قانون اساسی گفته است بارحلت پادشاه مادروليعھد بالفاصله متصدی امورسلطنت
خواھد شد اين تعجيل آنھم باذکر کلمه >ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ< چرا؟
زيرا ايران ھمه چيزش سلطنتی است فرھنگش سلطنتی است ،دينش پادشاھی است ،سنتش پادشاھی است ،تاريخش
قطع َن َفس حيات
پادشاھی است ،ميراثھای تاريخی اش پادشاھی است ،خون ايرانيان پادشاھی است ،وقطع تداوم سلطنت ِ

ملی واستيالی بدکاران وسيه دالن برملت وبرکشوراست.

 Phillip Blond - ١در روز نخست مارچ  ١٩٦٦در انگلستان دنيا آمده و او يک سياستمدار و متفکر وابسته به کليسای آنگليکن
است و درجه فيلسوفی دارد و رييس موسسه رسپابليکا می باشدhttp://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11930839 .
ح-ک
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اين تحرير شھادت شاھدی که سخت ازمخالفان سلطنت وازتئوريسينھای ممتاز جمھوری اسالمی است ارائه ميدھد تا
ناظرشويم که تداوم سلطنت تاچه اندازه برای بازگشت سلطنت آماده وبرای جمھوری اسالمی خطربالقوه است.
دکتررضاداوری نوشته است:
» ....ماسالھا درزيريکی ازشاخه ھای پژمرده وخشکيده اين درخت ) مقصودش سلطنت است ( بسربرديم وھنوزھم اين
شاخه خشکيده برسرماست درعين اينکه به اسالم پناه برده ايم سايه اين شاخه ھنوزازسرماکوتاه نشده است ودرواقع نه
ما آنرا واگذاشته ايم ونه اومارارھاکرده است  ..برای رھائی بايد شاخه خشکيده راباتمام درخت ازريشه درآورد،
حقيقت اين است که اين پژمردگی وخشک شدن درخت براثرقطع آب چشمه است ) تشبيه به تداوم ( اگرچشمه ديگری
باز شود درخت ديگری پرورش خواھد يافت واگرآب چشمه قديم يکبارديگر بجوشد آن درخت کھن که بابسط وگسترش
جديد پنھان وپوشيده است باز سايه خواھد افکند« ) کتاب انقالب اسالمی ووضع کنونی عالم بھمن  ۶١صفحه(٨٣
نظر متفکرانه ،اظھارنظرباال رابخوانيد ودرآزمايشگاه بصيرت خود نسخه باالرابا َروندی که ازبعد از
بادقت وامعان
ِ
زيرکی فوق
سوگند نھم آبان  ۵٩برسلطنت رفته است تطبيق کنيد خواھيد ديد که نسخه جمھوری اسالمی باچه شتاب و
ِ
العاده به اجرا درآمده .به اسناد مبارزه رجوع کنيد که باچه سرعتی ھماھنگ ،روزنامه ھاودرصدرھمه کيھان لندن
پرونده سلطنت وتداوم حقانيت آنرابست وبموازات آن جرايد ايرانی که مشھور به سلطنت طلبی ومخالفت باجمھوری
اسالمی بودند درمسابقه قطع تداوم سلطنت شرکت کردند .به سوابق مصاحبه ھای راديو صدای ايران رجوع کنيد که
چگونه با تعلق عنوان شاھزاده ختم تداوم سلطنت را به جمھوری اسالمی وپيچيدن نسخه قلع وقمع ريشه سلطنت را
نويد دادند.

ﻣﻬﻢ ﺟﺎي دﻳﮕﺮاﺳﺖ
اينھا البته که مھم است ولی نه به مھمی جبھه گيری اعليحضرت بامفھوم وماھيت سوگند سلطنت ،زيرا صرفنظر ازاينکه
قانون و سنت ايرانی حتی اخالق ومردانگیّ ،
طی ازسوگند راجواز نميکند بيش ازھمه ايرانيان ،شخص اعليحضرت
تخ ِ
است که حراست وپاسداری از سلطنت وتداوم آنراعھده دارھستند وخودايشان ھم اين حقيقت راباوردارند که درپيام ٢١
،بان سال  ۶٠ميفرمايند» :سلطنت ميراثی است ملی وقوی که حفظ وحراست آن وظيفه فرد فرد ايرانيان است« وتنھا
فردی که بين ايرانيان متعھد به ادای سوگند درحراست از تداوم سلطنت شده شخص ايشان است.

اﻛﻨﻮن اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
سوال مصاحبه کننده:
درنھم آبانماه درواقع شما اعالم يک نوع رھبری کرديد وخودتان راپادشاه ايران ناميديد ودرپيام تاريخی ،خودتان راتداوم
بخش پادشاھی ايران ناميديد و دراين صورت چگونه حاال ميفرمائيد من فرقی باديگران ندارم.
پاسخ اعليحضرت:
»علتش رابرايتان بگويم – اوال درآن زمان نيت اين بود که به مردم گفته باشم که اگرشمابه نھاد پشت کرده ايد ،نھاد
بشما پشت نکرده است وھميشه برای شما خواھد بود واين شماھستيد که بايد تصميم بگيريد البته دقت کنيد باگذشت سی
سال وتجربياتی که بدست آوردم به اين نتيجه رسيدم که مسئله بايد درک ّ
مقدم ھا باشد واعتقاد داشتم که خيلی
بيشترميتوانم موثر باشم به خدمت به مملکتم اگرازيک موضع بيطرف به قضيه برخوردکنم ومسئله شکل نظام رابحث
اصلی نکنيم ،بلکه بحث آزادی ودمکراسی رابحث اصلی کنيم تابحث بين سلطنت وجمھوری مانع کم سوئی نيروھای
آزاديخواه نشود
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دوم – اين نقش رادرتناقض بانقش طبيعی نھادی اگرھم ميداشتم نميديدم .چون کاريک پادشاه ،بھرحال موضع گيری
فرامسلکی وفراعقيدتی نسبت به تمام احاد جامعه است وبرای کسانی که مته به خشخاش ميگذارند وميگويند >ايشان
بايد طبق قانون اساسی  ١٩٠۶عمل ميکردند ،پاسخ ساده من اين است >حتی اگرميخواستيد؛ کدام بخش از آن قانون
قابل اجراست درخارج مملکت ) توام بااستھزای ظريف ( وقتی نظام ديگری سرکاراست ) باز بااستھزا ( وابزار آن
کارموجودنيست که بخواھيم برمبنای آن کاری انجام بدھيم«

ﻛﺎﻣﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ
برای اينکه اين اليجه تاحدودی جامع باشد الزم است سابقه ای ازطرح مسئله توسط اعليحضرت ونيز رجوعی به متن
ِ
ِ
سوگند سلطنت عرضه
درمورد
پيام تاريخی نھم آبان داشته باشيم تادالئلی که در بی اعتباربودن بيانات اعليحضرت
ميشود ،امکان تفحص وقضاوت راممکن سازد.

اول ﺳﺎﺑﻘﻪ
درسال ١٣٧٨آقای احمد احرارسردبيرکيھان لندن بااعليحضرت مصاحبه ای داشت که بعدا بصورت کتابی زيرعنوان
>گذشته وآينده< ازطرف کيھان لندن منتشرگرديد.
درآن مصاحبه اولين سوالی که آقای احرارمطرح کرد ھمين موضوع سوگند سلطنت )بيانيه تاريخی اعالم سلطنت( بود.
به متن سوال مزبور بجھت مقايسه باسوال آقای فرھودی وشيطنت خاصی که در سوال احمد احراروجوددارد وسندی
باشد درباره آن اشاره ای که درمورد روزنامه کيھان درھمين تحريرشد مراجعه ميکنيم.
متن سوال احمد احرارچنين است:
شمادرسی ويکم اکتبر ١٩٨٠به نام پادشاه سوگند ياد کرديد ومتعھد تکاليف مقامی شديد که ديگر وجودنداشت .
شيطنت رامالحظه ميفرمائيد جمله احمد احرارکه خط تاکيد برآن گذارده ام ھم متضمن ايجاد مشروعيت برای جمھوری
اسالمی وھم قطع مشروعيت رژيم سلطنتی ايران است .ھوشنگ وزيری ھم قبل از مصاحبه احرار مصاحبه ای با
اعليحضرت داشت که کيھان لندن آنرامنتشرساخت ووزيری درپايان مصاحبه گفت» :رضاپھلوی خودش خودش راشاه
ميخواند«
درمقايسه سوال احمد احرارباسوال آقای فرھودی اين دريافت مشخص است که سوال احمد احرارِ ،
قلب سوگند سلطنت
است وسوال فرھودی قلب ادعای شھروندی اعليحضرت است.
پاسخ اعليحضرت به پرسش احرار:
»ھمانطور که درابتدا گفتم علت اينکه من درآن موقع قبول ايفای نقش کردم دردرجه اول اين بود که طرفداران مشروطه
سلطنتی که گذشته راباورداشتند ولی مرعوب شده بودند بدانند که باروی کارآمدن خمينی ودرگذشت محمد رضاشاه ھمه
چيز پايان نيافته واستمرارتاريخی سلطنت ازبين نرفته است والزم بود مردم ايران ھم بعد ازآنکه تب انقالبی فرونشست
و معلوم شد که رژيم برآمده ازانقالب آن امامزاده ای نيست که برای ايران معجزه کند درنظرداشته باشند که يک
آلترناتيو منطقی ومسبوق به سوابق تاريخی ھمچنان وجود دارد.
چيزی که من درآنجاگفتم )مقصود اعالميه تاريخی قبول سلطنت است( اين بود که مسئوليت نھادی رابراساس مشروعيتی
که از قانون حاصل ميشود بعنوان وارث تاج وتخت می پذيرم  ......منظورم اين بود که اين نھاد باقی است من اين
وظيفه را احساس ميکنم که معرف آن باشم ودرحقيقت اين نقش راپذيرفتم وآمادگی خودم رابرای انجام آن وظايف اعالم
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کردم  .صحبت ازاين نبود که بااعالم اين موضوع عمال اجرای وظايف پادشاه رابرعھده بگيرم چون نه تاج وتختی دربين
بود ،قانون اساسی نظام مشروطه دردست اجرانبود ،مجلس مشروطه وجودنداشت ،حکومت عوض شده بود پس منظور
اعالم و فاداری نسبت به روح قانون اساسی مشروطيت وقبول وظايف نھادپادشاھی بطور بالقوه بود نه بالفعل.
......درحقيقت من بادوگزينه روبروبودم يکی اينکه راحت وآسايش رافدای وظيفه بکنم وگزينه ديگراينکه اين نھاد را
بايد حفظ کرد ومملکت مابيش از ٢۵٠٠سال تاريخ مدون شاھنشاھی دارد اين تجربه ای است که نميشود ناديده گرفت.
گرچه دران اوضاع واحوال کمترکسی به اين موضوع ) تداوم سلطنت ( توجه داشت ولی الزم بود به ترتيبی گفته شود
واعالم شود که نھاد پادشاھی ازبين نرفته است مقصود اين بود که تداوم سلطنت حفظ شود وبرفرض بھردليلی ،دريک
اوضاع واحوال بخصوص ،گروھی ازمردم به سلطنت پشت کرده بودند نمی بايستی موجب شودکه سلطنت ھم به مردم
پشت کند چون منظور ازسلطنت خدمت به مردم است سلطنت ازمردم جدانيست پيوسته بامردم است ميخواستم به ھم
ميھنانم بگويم که از آنھا نبريده ام وآنھا را فراموش نکرده ام وازنظرنھادی ھم وظيفه داشتم چنين کاری رابکنم زيرا
من به اختيارخودم وليعھد نشده بودم ،دست خودم نبود که بعنوان فرزند ذکورپادشاه بانام خانوادگی پھلوی به دينا آمدم.
سرنوشت چنين خواسته بود ودرحقيقت سرنوشت اين وظيفه رابرعھده من گذاشته بود«.

ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻋﻼم ﻗﺒﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ
سندديگری راکه اين تحريرميطلبد تابه جامعيت نسبی بحث ونقد برسد مالحظه ابعاد حقوقی پيام نھم آبان ماه ١٣۵٩
است
بنام خداونده بخشنده مھربان
برمبنای قانون اساسی ومتم آن ،ازامروز نھم آبان يکھزاروسيصدوپنجاه ونه ھجری شمسی که بيست ويکمين سال
زندگی ام راآغاز ميکنم آمادگی خويش رابرای قبول مسئوليتھا وتعھدات خود بعنوان پادشاه قانونی ايران اعالم وباتوجه
به وضع استثنائی کنونی ادای سوگند نامه مندرج درقانون اساسی ر ابه زمانی موکول ميکنم که تأئيدات الھی شرائط
آنرافراھم سازد.
ولی ازھم اکنون دربرابرپرچم سه رنگ پرافتخارايران به قران مجيد سوگند ياد ميکنم که دراين مقام زندگی خود را
يکسره وقف خدمت به مملکت ودفاع ازاستقالل وحاکميت آن وحفظ حقوق مشروع ملت ايران کنم وھمواره مجری قانون
اساسی وعامل اجرای ھم بستگی ملی باشم.
من بانظارت دراجرای دقيق مواد قانونی اساسی که درآن ضمن تضمين کليه حقوق وآزاديھای فردی واجتماعی ،وظايف
مقام سلطنت وقوای مجريه ،مقننه ،قضائيه واختيارات قانونی ھريک ازآنھا کامال مشخص شده ا ست رسالت خودرابا
آگاھی به ھمه وظايف وتکاليف آن بعھده ميگيرم وازنظام مشروطيت ايران پاسداری ميکنم.

اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺒﻮل ﺳﻠﻄﻨﺖ
 -١پيام تاريخی وليعھد درقبول سلطنت فارغ ازھرنوع شرط وقيد وياتعھد ثالث است حتی بيانات ايشان درمصاحبه
با ) پاری مارچ ( که قبل ازپيام اعالم سلطنت انجام گرفت صريح وقاطع از قصد ونيت خود درقبول سلطنت
واعالم آن به ملت ايران خبرداده اند به اين قسمت ازمصاحبه پاری ماچ رجوع ميکنيم
ميفرمايند> :روز نھم آبان سال  ۵٩براساس تقويم ايرانی من براساس قانون اساسی جانشين پدرم خواھم شد اين يک
اصل قانونی است که ھيچکس نميتواند در آن تغييربدھد من درآن روز به اطالع ملت ايران خواھم رساند که وظيفه
تاريخی خودرابرعھده ميگيرم< اين مصاحبه که روزنامه ايران آزاد آنرامنتشر وسنگر ٢٢آبان  ١٣۵٩آنراگرفت باسوال
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وجواب زيرپايان يافته است سوال پاری ماچ  -تاامروز شمادرليست محکومين به مرگ انقالب اسالمی نبوده ايد
فکرنميکنيد بااعالم قبول سلطنت بامخاطراتی مواجه شويد؟

وليعھد وقت جواب ميدھد – »ﺑﺎﺟﺎ ﻦ ﺪن ﭘﺪرم و ﻪ ﻮ اا ﺠﺎم ﯿﺪھﻢ ﺖ ا ﺖ ا ﻦ ﯿﺎن ا ﯽ ﺖ اﻣﺎ ﻮا ﻢ و ﻮاھﻢ
ازز ﺑﺎر ﻮ ﺖ ووﻇﺎ ﻒ ﺷﺎ ﺧﺎ ﯽ ﻢ

«

استناد اين تحريربه مصاحبه پاری ماچ خاصه طرح مسئله خطرجانی برای وليعھد بعلت قبول سلطنت ،ازاين جھت است
که نشان داده شود که قصد ونيت وليعھد درقبول سلطنت ازھرنوع کره واکراه ونا آگاھی مصون بوده وحتی با آگاھی
ازخطرجانی >نه ميتوانسته اند ونه ميخواسته اند< شانه اززيربارمسئوليت ھای ناشيه ازقبول سلطنت خالی کنند.
 -٢واژه >دراين مقام< که درسوگند وپيام اعالم سلطنت آمده ناظر به مقامی است که سوگند بمناسبت آن اتيان
گرديده يعنی پادشاھی است بنابراين ترک مقام سلطنت وگزيدن مقام شھروندی عملی است خالف سوگند به
پرچم سه رنگ پرافتخارايران وکتاب دينی ايرانيان.
ِ
اعالم سلطنت ،ناظر ووابسته به مقام سلطنت شده است لذا ترک مقام سلطت
تعھد درپيام
 -٣نظربه اينکه
ِ
وقرارگرفتن درموضع يک شھروند ،اثرات بد عھدی نسبت به تمامی تعھدات ،درپيام رامتوجه ايشان ميسازد
واين بدان معنی است که ھرگاه اعليحضرت بتمام تعھداتی که درپيام تاريخی متعھد شده اند عمل نمايند ولی
درموقعيت ومقام سلطنت نباشند وفای به عھد وسوگند نشده است.
 -۴ازآنجاکه پيام ازوظايف واختيارات مقام سلطنت وحدود واختيارات قوه مجريه وقضائيه گفتگو کرده وازآنجاکه
مسلما وليعھد وقت ازموقعيت ايران وحکومت غاصبانه وسبعانه جمھوری اسالمی آگاه بوده اند لذا مفھوم
رسالتی را که اعالم وانجام آنراتعھد کرده اند رسالت درحد ممکن است يعنی انجام وظائف وتکاليف وتعھداتی
که درزمان اتيان سوگند وبعدازآن انجام آن ممکن باشد .اعليحضرت ھمين معنا ومفھوم رادرمصاحبه احمد
احرار تحت عنوان سلطنت بالقوه وبالفعل مطرح فرموده اند .آنجاکه درمصاحبه با آقای احمد احرارميفرمايند:
>صحبت ازاين نبود که بااعالم قبولی سلطنت اجرای وظائف مقام سلطنت را عھده دارشوم< کمی بی التفاتی
است زيرا وقتی درمتن پيام تاريخی تعھدبه وظائف سلطنت باضمانت سوگند ،پايدارشده است ديگر جائی برای
صحبت مخالف باعھد وپيمان وپيام باقی نميماند.

ﺳﻠﻄﻨﺘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
موقعيتی راکه اعليحضرت از پيام تاريخی قبول سلطنت يافته اند دقيقا ھمان سلطنت بالقوه است .بالقوه بودن ،يعنی حق
ومشروعيت داشتن وبالفعل بودن يعنی قدرت وامکان دراستفاده ازحق ومشروعيت .پس سلطنت بالقوه يعنی تداوم
مشروعيت سلطنت وسلطنت بالفعل يعنی پادشاھی که تمام وظائف پادشاھی راانجام دھد.
درتاريخ سلطنت مشروطه کشورما ھيچ زمان وگاھی نبوده که سلطنت ،بالفعل باشد وقادرباشد وياامکانات الزم برای
اجرای تمام وکمال وظائف پادشاه ممکن باشد حتی مسئله بالقوه ويا بالفعل بودن درسيرمشروطيت و درقانون اساسی ھم
ديده ميشود که درطول عمرمشروطيت ،قانون اساسی ،بالقوه وجود داشت ولی بالفعل درجريان اجرانبود وبه مقتضای
زمان وامکان درمسيراجراقرارميگرفت.
حاشيه  -نظربه اينکه دررساله ای که زيرنام >شاھان پھلوی ومشروطيت< در امرداد  ١٣۶٢به مواردی که مانع
اجرای موادی ازقانون اساسی بود اشاره مستند شده است اکنون تجديد مورد تحريراضافی است ) پايان (

٠٣/٠١/٢٠١١
٧

تجزيه و تحليل گفتگوی اعليحضرت با آقای فرھودی – اميرفيض حقوقدان

اين موضوع گفتنی است که بالقوه وبالفعل ازھم جدانيستند وازلحاظ منشاء متشرک وواحد ھستند وھردوی آنھا تالش
دارند که موانع موجودرابردارند ويکی شوند ودراين تالش است که بالفعل ازکوچکترين امکانات برای پيوستن وبالقوه
شدن استفاده ميکند.
سلطنت بالقوه اعليحضرت که بدرستی آنرابيان کرده اند تکاليف وتعھداتی درمقابل ايشان قرارداده که جنبه عملی ندارد
تافصل >بالفعل بودن ويانبودن< رابگشايد ازباب نمونه احترام ووفاداری به سوگند سلطنت – احترام ووفاداری به
قانون اساسی وتداوم آن – عدم جبھه گيری عليه شاھان پھلوی -سخنھائی که بھرحال منافی باتماميت ارضی کشوراست
 نظريه ھائی ازقبيل ارجاع سلطنت به ھمه پرسی که نه تنھا مخالف قانون اساسی که مخالف باسنت سلطنت ٢۵٠٠ساله ايران ونظام پادشاھی درجھان است  -ورود به بحثھای دينی ونظايران.
ِ
سلطنت ايشان ھمانند شاھنشاه ايران نيست وھيچکس ھم ازايشان انتظار بالفعل
البته که موقعيت فعال بودن >بالفعل<
بودن جامع ومانع راندارد ولی ھربالقوه ای ھمانطور که زبانش بازاست دستش ھم برای استفاده از امکاناتی بازاست.
مانند:
سامان دادن مبارزه – يارگيری درداخل حکومت – جمع آوری اطالعات – استفاه از نيروھای انسانی خارج وداخل کشور
– تامين سرمايه مبارزه ونظايران اقدامات ،عملی است که در صالحيت دولت موقت است که فرمان تشکيل چنان دولتی
ازوظايف منشعب از سلطنت بالفعل است شخص اعليحضرت ھم درکتابشان تشکيل دولت موقت راقانونی دانسته اند ولی
تشکيل آنراموجب زحمت شرکای خود پنداشته اند )(١۴۶

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ 1906
بنابراين ،آنجاکه درمصاحبه باآقای فرھودی سوال ميفرمايند» :کدام قسمت ازقانون اساسی ١٩٠۶قابل اجرابوده ھست«
توجھشان رابه مراتب باال خواستاريم خاصه به اينکه ھمانطور که اوضاع واحوال سال  ۵٩بعلت حکومت غاصبانه
جمھوری اسالمی که اجازه اعالم قبولی سلطنت رابه وليعھد نميداد ولی وليعھد عليرغم آن موانع برمبنای قانون اساسی
ومتمم آن اعالم سلطنت فرمودند ،فرمان تشکيل دولت موقت ھم برمبنای ھمان قانون اساسی ومتمم که اعليحضرت به
وفاداری واجرای آن اتيان سوگند فرموده اند درتکليف ايشان قراردار وازمواردی است که مشروعيت وموقعيت حقوقی
اجرائی دارد ولزوم تشکيل چنين دولتی ازسوی برخی ازمصاحبه کنندگان خارجی نيز ياد آوری شده است.
)عالقمندان به ظرفيت حقوقی تشکيل دولت موقت ميتوانند به سنگروتحريرراه نجات تاريخی رجوع فرمايند(

اﺑﻌﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎاﺣﻤﺪ اﺣﺮار
نکته برجسته دربيان اعليحضرت درگفتگوی بااحرار ونيز درمصاحبه فرھودی توسل اعليحضرت به نيت ،برای لوث و
از اعتبارانداختن پيام تاريخی قبول سلطنت است زيرا ھرعقدی وياسوگندی تابع ّنيت عاقد است واگرنيت پاک نباشد و
مکروه ويا تد ليس درآن باشد اصالت عقد وياسوگند رامخدوش وزيرسوال ميبرد.
گرچه اعليحضرت ھيچ دليلی مبنی براينکه نيتشان از ادای سوگند توجه دادن مردم به پشت نکردن سلطنت به آنھاست
ور ِد نيتی بغيرآنچه که مفھوم ومنطوق پيام
ارائه ويابيان نکرده اند
ودرمقابل صراحت قاطع سوگند سلطنت بحث َ
ِ
رساگرآن است موجه بنظرنميرسد ولی تصورميکنم اين توضيح بطور کلی بجاباشد.
 .١برای آگاھی دادن به مردم که >اگرآنھابه نھاد پشت کرده اند نھاد به آنھا پشت نکرده است< ھيچ ضرورتی
نبوده که درست درھمان روزی که بنابرتصريح قانون اساسی وليعھد به سن  ٢٠سالگی تمام ميرسند پيام
تاريخی قبول سلطنت رابدھند پيام اعالم سلطنت درست درتاريخ وروزی که قانون اساسی مقررکرده کاشف از
رابطه حقوقی بين پيام وتمکين به قانون اساسی است.
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 .٢پيام ميتوانست واجد ھمين مطلب مورد ادعاباشد درحاليکه نه مفھوم ونه منطوق پيام ھيچ اشاره ای نسبت به
اين مطلبی که  ٢٠و ٣٠سال بعد ادعاشده است ندارد.
 .٣بين پيام اعالم سلطنت با آنچه که اعليحضرت بعد از بيست وسی سال براساس نيت خودشان درسال  ۵٩اعالم
فرمودند ) اگر آنھابه نھاد (.....تفاوت فاحشی وجو دارد اولی متضمن تعھد وسوگند وپشتوانه قانون اساسی
وزن حقوقی پيام سلطنت راباتعارف جابجا کرد.
است ودومی يک تعارف است تصورنميکنم بتوان
ِ
 .۴اعليحضرت تاپايان سال  ۶٣به کرات به حقانيت ومشروعيت سلطنت خودشان تاکيد داشته اند ومردم را به
زيرچترسلطنت که >من نماينده آن ھستم< دعوت فرموده اند وحتی صريح وقاطع ،اين اصل ّ راکه سلطنت قابل
ارجاع به ھمه پرسی نيست يادآورشدند ويکبارھم اين تذکربجا رامرحمت فرمودند که >کسانی که به قانون
اساسی مشروطيت تعدی کنند سند موجوديت ايران راپاره کرده اند<
بسيار ،بسيارازاين دست فرمايشات که سالھا بعد از پيام سلطنت ارزانی فرموده اند درآرشيو مبارزه مشھود است که
اگراين تحريربه سراغ آنھا نرفته برای اين است که اين تحقيق نميتواند بصورت يک کتاب درآيد وازطرفی موارد مزبور
درتحريرات سابق مستند قرارگرفته است.
درکمال تاسف از سال  ۶٢و  ۶٣ناديده گرفتن پيام قبول سلطنت وسوگند وفاداری به قانون اساسی به سراشيبی سقوط
موضوع نيت ھم،عذربدترازگناھی است که ساخت آن کسی است که بقول خودش  ١٠٠ساعت با اعليحضرت
افتاد واين
ِ
صحبت کرده وايشان راقانع ساخته که شاه نيست وخودش ھم قانون اساسی مشروطيت رابی اعتباراعالم کرد.
خلع سالح شد ديکرسرگردان فکری است وھرروز چيزی راميگويد که ديروز
وقتی انسان از يک عقيده وفلسفه ای
ِ
اتصال فکربه ّنص است .صائب يک
ناشی از بی عقيدگی و عدم
تعارض درسخن،
خالف آنراگفته است وميتوان گفت
ِ
ِ
ِ
بيتی دارد که وصف الحال است:
حيرت ،اطوارخودم ،درمانده درکارخودم

ھرلحظه دارم ّنيتی چون قُرعه رمالھا

ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﻘﻮط
عدول از سوگند سلطنت وپشت کردن به سلطنت درمسيری قرارگرفت که حتی رعايت وسواس ھای ظاھری راھم ضرور
ندانستند وميتوان خالصه کرد که حتی از ذکرواژه سلطنت وشاه ھم اجتناب کردند ،درھمين مصاحبه با فرھودی ميبينيم
که ايشان به جای واژه سلطنت ازواژه نھاد استفاده فرموده اند درحاليکه درمصاحبه با احمد احرار که  ١٠سال قبل از
مصاحبه بافرھودی انجام شده ازواژه سلطنت وتداوم آن استفاده گرديده است آيامردم ايران ميدانند که نھاد يعنی سلطنت؟
غيرمادی ريشه دار ،نھاد است وعبارت >ﻧﻬﺎد ﺳﻠﻄﻨﺖ<
و آنھاکه ميدانند نھاد به معنای سلطنت نيست وھرچيز
ِ
ِ
نھاد تنھا،ح ق ندارند نگران اين سراشيبی سقوط گردند؟
معرف سلطنت است نه
ّ
درسالھای گذشته مقاله ای خواندم تحت عنوان )جمھوری اسالمی از کلمه شاه ميترسد( اکنون رسيده ايم به آنجا که
اعليحضرت ھم ازبيان کلمه سلطنت وشاه احساس چندش ميکنند .فليپ بلوند که درھمين تحريربه نامش وتحقيقش
درباره سلطنت اشاره شد ميگويد >ترقی خواھان مدرن بابی تفاوتی به حساسيتھای سلطنت طلبان لبخند ميزنند و
آنرامسخره ميدانند<
اين احساس ،درک کردنی است که اعليحضرت نسبت به سلطنت وحتی واژه آن حساسيت منفی دارند وھرجا ھم که ناچار
باشند ذکری ازسلطنت وياسلطنت طلبان بشود ازواژه ھای نھاد ومشروطه خواھان استفاده ميکنند که مشروطه ھيچ
ِ
ارتباط معنائی باسلطنت ندارد.
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 -۵ﻧﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،درگفتگوی احمد احرارّ ،نيت ازاعالم قبول سلطنت >حفظ تداوم سلطنت< عنوان شده
است وميگويد >درحقيقت اين نقش راپذيرفتم وآمادگی خودم رابرای انجام وظائف اعالم کردم<
ولی درمصاحبه فرھودی دربيان نيت نه تنھا صحبتی ازتداوم سلطنت ونام سلطنت نيست بلکه سلطنت خودشان راھم
موکول به تصميم مردم ساخته اند يعنی ھمان موضوعی که ايشان آنرا خالف قانون اساسی اعالم فرموده بودند.
اين تعارض آشکاردرفاصله  ١٠سال چگونه قابل توجيه است درحاليکه ھم نيت ارائه شده درمصاحبه احمد احراروھم
نيت ارائه شده درمصاحبه آقای فرھوی کامال خالف نيت درپيام تاريخی اعالم سلطنت است .آيابايد صبرکرد برای نيتھای
ديگر آنھم بعد از سی سال؟

ﭼﺮا؟ ﻋﺪول
درمصاحبه آقای فرھودی ،مالحظه شد که اعليحضرت يکی ازعلل تغييرموضع خودبه يک فردعادی راچنين توضيح دادند
»باگذشت سی سال وتجربياتی که بدست آوردم به اين نتيجه رسيدم که مسئله بايد درک مقدم ھاباشد واعتقادداشتم که
خيلی بيشترميتوانم موثرباشم به خدمت به مملکتم اگرازيک موضع بيطرفانه به قضيه برخورد کنم ومسئله شکل نظام
رابحث اصلی نکنيم بلکه بحث ۀزادی ودمکراسی رابحث اصلی کنيم تابحث بين سلطنت وجمھوری که مانع کم سوئی
بين آزاديخواھان نشود.
دوم اينکه اين نقش رادرتناقض بانقش طبيعی نھادی ھم اگرداشتم نمی ديدم«
 .١تصورميکنم مقصود اعليحضرت از سی سال ھمان سه سال اول اعالم سلطنت باشد زيراکه
حدودا ازھمان اواخر
ً
سال ١٣۶٢عقب نشينی اعليحضرت از سوگند سلطنت شروع شد و شايد بی ميل نباشيد که بدانيد مسئله را که
اعليحضرت تحت عنوان تجربه خودشان بيان فرمودند ازکجا ريشه گرفته است:

ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ
کيھان لندن مينويسد درياداراحمد مدنی )بخوانيد کارگزارويارجان برکف امام خمينی= عنوانی است که خودش
درمصاحبه ھای قبل ازخروج ازکشور به خودش داده بود( درمورد امکان ھمکاری باھوداران مشروطه سلطنتی
توضيح داد ،آقای احمد قريشی رئيس دفترشاھزاده رضاپھلوی درسفراخيربه اروپا وھم درسفرقبلی وھم
مکررقبل ازآن بامن ديدارداشتند ودرزمينه تفاھم گفتگو داشتيم من ھميشه دراين ديدارھا عنوان ميکردم که
ازامروز نميتوان قيم وارسخن گفت بھتراست ما فعال ھيچکداممان خواه درجناح جمھوريخواھان وياسلطنت
طلبان تعيين تکليفی برای آينده کشورنکنيم ورئيس کشورتعيين نکنيم بلکه آنراموکول به رای نھائی ملت
نمائيم .درآخرين مالقات رئيس دفترشاھزاده تائيد نمود که ايشان ديگر ادعائی ندارد وخودراھم رضاپھلوی
) کيھان لندن شماره(٢٩٧
ميداند.
ﺣﺎﺷﻴﻪ احمد قريشی دراسناد سفارت آمريکا دردريف رابطين باسفارت آمريکا معرفی شده است )پايان حاشيه(
 .٢اعليحضرت دربند دوم اظھاراتشان به آقای فرھودی ،پاسخ خودشان راداده اند که مفھوم آن اين است که
سلطنت وموقعيت نھادی ايشان براساس قانون اساسی منافاتی بابرنامه ھمبستگی ملی ندارد.
نه تنھاندارد بلکه سلطنت وپادشاه عامل ھمبستگی ملی ايرانيان است سلطنت درفرھنگ وتاريخ کشورما تنھا عامل
ھمبستگی واتحاد واتفاق ووفاق ملی است.
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روزنامه نيويورک تايمز نوشت »رضاپھلوی دراين  ٢٠سال بارھاايرانيان رابه اتحاد فراخونده ولی توفيقی نداشت«
شخص اعليحضرت ھم بارھا عدم موفقيت خودشان را درمسئله ھمبستگی صريح وعلت آنرابيان کرده اند ازقبيل
>مشکل مخاطب معتبر< ويا >اشکاالت فرھنگی درجامعه ايران< ودوبارھم درمصاحبه باپاری ماچ وفيگارو فرمودند
که >جمھوريخواھان به ما نخواھند پيوست<
يک روزنامه آمريکائی ھم نوشت> :رضاپھلوی بعنوان شاه ايران ميتواند عامل ھمبستگی واتحاد ايرانيان شود<
نه نتھا سلطنت >مشروطه< عامل ھمبستگی است بلکه به شھادت عينی ،عامل تامين دمکراسی ورفاه وپيشرفت
کشورھم ھست  .فليپ بلوند که درھمين تحريربه تحقيقات اواشاره شد ميگويد:
پادشاه باشخصيت دادن به ملت ويکپارچه کردن آن باعث ميشود تاسياستمداران وسياست دموکراتيک بھترعمل کنند،
پادشاه وملکه باتالش برای نمايندگی تمام نظرات دخيل درمنافع ملی ،ماراازافراط وبنياد گرائی آنھائی که فقط عقايد
خودشان راقبول دارند محفو ظ ميسازد.
سلطنت باترکيب دمکراسی وقدرت ديگری که ريشه درچيزی غيراز دمکراسی دارد به حفظ وبقای دمکراسی کمک ميکند
ودريک کالم شھريارنگھبان قانون است.
ھمو درگزارش تحقيقی خود نوشته است >بنابرآمارسازمان ملل ٧ ،کشور از  ١٠کشوری که دارای بھترين شرائط
زندگی دردنياھستند باحکومت مشروطه اداره ميشوند.
بامالحظات باال واينکه شخص اعليحضرت ھم اعالم فرموده بودند که >اکثريت ايرانيان خواھان بازگشت به رژيمی
ھستند که قرنھابا آن خوگرفته اند< توضيحات اعليحضرت دررابطه باترک جايگاه سلطنت ودرنتيجه عدول ازسوگند
اعالم سلطنت نه تنھا بھانه ای درراستای فرار ازمسئوليت است ونه تنھا خدمتی به مملکت درآن متصورنيست بلکه
سبب نااميدی توده ھای ناراضی وبقای جمھوری اسالمی خواھد شد .که شده است.

ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اعليحضرت درمصاحبه با آقای فرھودی ،تجربيات سی ساله خودشان رادليلی گرفته اند که پيام تاريخی اعالم سلطنت را
بی اعتبارسازند واين درحالی است که درمصاحبه با آقای احمد احرارکه شرح آن رفت و ١٠سال قبل از مصاحبه با آقای
فرھودی بوده است ميفرمايند» :مملکت مابيش از ٢۵٠٠سال تاريخ مدون شاھنشاھی تجربه ای نيست که بتوان ناديده
گرفت«
اميدواريم اعليحضرت بااين عقيده موافق باشند که تجربيات  ٢۵٠٠ساله شاھنشاھی ايران بادستاوردھائی که داشته و
خونھا وفداکاريھا که ذره ای ازبھای آن بوده است جائی برای تجربه ھای شخصی که بتواند خودی درمقابل آن تجربه
اقرانی نشان بدھد نخواھد داشت .وھمچنين توقع داريم که اين قاعده مسلم راتائيد بفرمايند که تجربه ،نميتواند ناسخ
نص ومتن وسند وسوگند باشد ،تجربه ازامورشخصی ومورد استفاده ،ۀنھم محدود به شخص است ونص وقانون،
تجربه ھای اجتماعی است که مدون گرديده وتفاوت ا ين دوھم معلوم است.
درمورد محدوديت تجربه به شخص ،اعليحضرت درپايان ھمين مصاحبه با آقای فرھودی به ضرب المثلی اشاره شده که
ميگويد >تجربه ازاشتباه ناشی ميشود ودانش يک انسان دانادرنتيجه تجربه است<

واﻗﻌﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ام
درمقابل اين پرسش مصاحبه کننده که آيانکته ای ھست که بيان بفرمائيد اعليحضرت ميفرمايند:
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»برای اينکه خودم ناقض حرف خودم نشوم بعد ازسی سال واقعا ازحرف زدن خسته شده ام به اندازه کافی گفته ام کسی
نيست که نداند من سه کتاب وخداميداند چند صد مصاحبه وسخنرانی داشته ام و اگر ھنوز مرانشناخته باشند يک جای
کار ميلنگد يامن نتوانسته ام درست بيان کنم ياشايد نخواسته اند درک کنند«
درنکنه مورد نظر اعليحضرت چند روشنائی ديده ميشود:
 .١نگرانی اعليحضرت ازاينکه بياناتشان متضاد ومتناقض نباشد بسياربجاست ھمه مردان بزرگ ھمواره از
تضاد درکالم وحشت دارند زيرا اعتبارشخص به کالم وآنھم کالم ثابت ومشخص است .اعليحضرت خودشان
ميدانند واين سربازھم درنامه ھائی که حضورشان تقديم داشته بخشی از تضاد درگفتاروعقايد وتوصيه ھا يشان
را بعرضشا ن رساندام وعکس العمل آن ،ھمان بود که درکتابشان نوشتند »از ٢٨سال پيش  ،من نه تغييرخط
داده ام ونه تغيير گفتمان« صفحه ٢٢١
تضاد درگفتار وعوض کردن خط برای شخصيت ھای سياسی ھمان ضربه است که يک روحانی بدين ديگری درآيد
درزمان بوش پسر روزنامه ھای اروپائی نوشتند> :بمناسبت حرفھای متضادی که بوش ميزند اعتباری ديگر ندارد<
علت نقيض بيانات اعليحضرت ،بی اعتقادی ايشان به نصی است که ازقانون و ياشرع نشئت گرفته باشد.
انسان معتقد به نص ،بياناتش وحرکاتش درچھارچوب حکمت اَداميشود وزبانش ازقلبش که بااعتقاد پيوند داردُ ،حکم
تمنيات وباصطالح نرخ روز کارميکند واين ميشود که تضاد پيش ميا يد.
ميگيرد درغيراين صورت زبان درراستای ّ
ھرکه راحکمت شعار وپيشه است

حرف اوھم ازسرانديشه است

ممکن نزديک به
ميتوان به جرات گفت که ھيچ نشانی ازخستگی سخن گفتن دراعليحضرت به حمد ﷲ ديده نميشود ولی
ِ
سخنان اعليحضرت ،آن اشتياق سابق رادرشنيدن فرمايشاتشان ندارند علت ھم ھمان تضاد
شنوندگان
يقين است که
ِ
ِ
است که ھم اعتبارسخنگو راکم ميکند وھم شنونده راگيج ميسازد.
 .٢ھم اعليحضرت کالم راکامل ميفرمايند وھم شنوندگان درک معنی ميکنند ولی لنگی کار درايناست
انتظار عمل رادارند نه حرف وميدانند که >بعمل کاربرآيد به سخدانی نيست<

که

مردم

