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حاشیه ای برپرسشها وپاسخ های ماه ژوئن اعلیحضرت
اميرفيض-حقوقدان
درپرسشھا وپاسخھای ماه ژوئن که بوسيله جاويد ايران باتشکر برايم ارسال شده است مواردی است که نياز به توضيح
وتکميل دارد.
پرسش مطروحه از اعليحضرت چنين است:
آياسکوالرريسم که سرچشمه آن درغرب است راميتوان درجامعه سنتی ايران بکارگرفت؟
پاسخ اعلحضرت چنيين است:
»سکوالريسم که معرف جدائی دين ازحکومت است ازابتدای پادشاھی خاندان پھلوی درايران پا گرفت «...
توضیح تاریخی وحقوقی
ھمانطور که استحضار داريد تدوين قانون اساسی مشروطيت ايران يک قانون اساسی دينی است مقصود از دينی بودن
قانون اساسی اين است که وضع قوانين بايد تابع قوانين اسالمی باشد وبرای اجرای اين امر ،واضعين قانون موظف به
تبعيت ازنظريه عده ای از حقوقدانان دينی شده اند تا قانونی بدون تائيد آن حقوقدانان بتصويب نرسد ،چنانکه اين
ضابطه درباصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم رعايت شده است.
درقانون اساسی مشروطه )متمم( اصل دوم تنھا اصل زيربنائی است که قانون اساسی مشروطه رابصورت قانون اساسی
دينی درآورده است که بجای حقوقدانان دينی از  ۵نفر از مجتھدين نام برده شده که توسط مجلس ازبين يک گروه ٢٠
نفری که مراجع تقليد به مجلس معرفی ميکنند انتخاب ميشوند .اين اصل درزمان سلطنت رضاشاه کبيرمتوقف االجرا
نــــشد که بتوان گفت >جدائی دين از حکومت از ابتدای پادشاھی خاندان پھلوی درايران پا گرفت< زيرا اثرحقوقی اين
برداشت نادرست ،توجه شکستن وممانعت از اجرای اصول قانون اساسی توسط شاھان پھلوی خاصه رضاشاه کبيراست
وبھيچوجه اين ادعا وبيان درست نيست وتالی فاسد آن برکسی پوشيده نيست ورضاشاه نه تنھا کوچکترين دخالتی درعدم
اجرای اصل دوم متمم وجدائی دين از حکومت نداشت بلکه بسياری از اصول متمم قانون اساسی که تازمان سلطنت او
فقط عنوان قانونی داشت ولی ممکن االجرا نبود درمسيراجراقرارداد.
اين تحرير قصدی ندارد که اصولی ازقانون اساسی ومتمم آن که درزمان رضاشاه کبير برای اولين باردرمسيراجرا
قرارگرفت احصاء کند ،فکر ميکنم يک اشاره به موضوعی که برای بسياری ممکن است آشنانباشد کافی است.
قانون اساسی مشروطيت درباب حقوق فردی ،طرد قاعده بردگی است ولی درايران با آنکه درزمان ناصرالدين شاه،
ايران دراثرفشاربين المللی بتبعيت ازاعالميه جھانی حقوق بشر به الغای بردگی تن داد معھذا؛
ھمچنان شيوه برده داری که جواز مشروعيت وحليت آنرااسالم داده بود کماکان جاری بود وحقوق وآزادی انسان ھاکه
درمتمم قانون اساسی ثبت وضبط بود ممکن االجرا نبود .عمال اززمان مشروطيت برده داری درموقعيت اجرائی سابق
خود قرارداشت ورضاشاه بود که بادستورقاطع برده داری وغالم وکنيز راممنوع ساخت يعنی بخشی از اصول متمم
قانون اساسی را پس از  ١٩سال ازقوه به فعل درآورد.
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برگردیم به موضوع سکوالر
نخست اين اشاره الزم است که اصل دوم متمم يک زياده خواھی آخوندھای مشروطيت خواه نبود بلکه يک روال تاريخی
وسنتی بود که ازبدو تحميل اسالم به ايرانيان مورد رعايت جدی قرارداشت.
مـَلکــ ُم که قبل ازدادتسـ ُن به ايران آمده بود درکتابش نوشته است >ازقديم حکم پادشاه قانون بوده است ھيچ چيزمانع
اجرای حکم شاه نميشود جز اصول شريعت< سالطين عموما تصميمات راموکول بنظر مجتھدين وقت وتطبيق آن
بااصول شريعت ميکردند واين رويه بخصوص دردوران صفويه وقاجارکامال معمول بوده است )قابل تطبيق بااصل دوم
متمم مبنی برنظارت روحانيون درقانونگزاری(
موضوع سکوالريسم چيز تازه ای نيست .درجريان مبارزات مشروطه خواھان ھم وجود داشته است.
ازباب نمونه يکی ازدست اندرکاران مشروطيت که دردوره اول ھم بنماينگی مجلس رسيد گفته بود >غرض ازتاسيس
مجلس قانونگزاری اين است که ما امرمعاش خود رااول تنظيم کنيم وبعد امر معاد را<
ديگری از مشروطه خواھان گفته بود >اين مجلس مقنن قوانين است بعالوه اين قوانين که دراين مجلس گذارده ميشود
درھمه دنيامثل زنجيربھم پيوسته است وبه اقتضای زمان تغييرميکند<
يکی ديگر ازمشروطه خواھان درمقابل ادعای آخوندی که گفته بود قانون اساسی ماقران است گفته اورا چنين اصالح
کرد >قران اساس دين ماست ولی قانون اساسی اصول حکومت وحدود دولت وحقوق افراد راتعيين ميکند<
جادارد ازاين شھودی که ارائه شد اين برداشت ھم بشود که درھمان سالھا مسئله جدائی دين از حکومت ومفھوم
اجرائی آن وھمچنين واژه سکوالر معلوم وآشنای مشروطه خواھان بوده است )تاريخ اجتماعی(
ولی مالحظه کرديد که باچه ظرافت ودقت وسياستی مسئله رامطرح کرده اند که سخنی از دين درميان نباشد .بفرمائيد
وبنشين وبتمرگ معنای نزيک بھم دارد ولی بکاربردن بفرمائيد طرف رانرم وماليم ميکند وبتمرگيد اورابه مقاومت
حتی درمقابل حرف اساسی ھم تحريک ميکند .مقصودم اين است که بيان مقاصد سياسی بايد باسياست ھمراه باشد
درجامعه ای که  ۶ميليون نوزاد نام محمد راگرفته اند وسی سال است که گرفتارتبعات تبليغات آخوندھای شيعه است
درجامعه ای که  ۴٠٠ھزار بله  ۴٠٠ھزارآخوند تحت عنوان نماينده ولی فقيه ومعاون ودفتر ودستک درتمام دوائر
دولتی وخصوصی ونظامی واطالعاتی وسياسی وآموزش وپرورش ودھات وروستاھا وکارخانجات حضورتبليغاتی دارند
يک شخصيت سياسی اگر قصدش بيان اھداف مترقيانه خودش باشد معموال به زبان مردم وبااحتياط ازسوءتعبير و
اتھامات سنگين دينی صحبت ميکند ،زيرا عادت مردم مااينطوری است که به متھم به بی دينی ويا کژدينی نزديک
نميشوند واگر آن شخصيت سياسی قصد نجات کشورش ورھائی مردم از باورھای نادرست ومنحط راداشته باشد مرکز
قدرت حاکم رانشانه ميگيرد.
زيرا تامرکز قدرت حاکم ھست حرف ونصيحت اساسی و آزاديخواھی تاچه رسد به سکوالر که دراسالم معنائی جزارتداد
وبی ديينی ندارد نميتواند جائی ومقامی از توجه عمومی وياجذب آنھا فراھم سازد.
باری اصل دوم متمم يعنی اصلی که دينی بودن قانون اساسی رارسميت داده بود فقط يک دوره از دوران قانونگزاری
اجراشد واز دوره دوم اجرای آن متوقف گرديد و دراين توقف نه خواست شاه ونه مردم ونه مشروطه خواھان ونه
مجلس نقشی نــــداشتند .وعلت توقف ھم ھمانطور که تاريخ مشروطيت صريح وروشن بيان کرده خودداری آخوندھا از
انتخاب  ٢٠روحانی بود که متمم قانون اساسی بعھده آنھا گذاشته بود واز آن تاريخ که حدود  ٢٠سال تاسلطنت
رضاشاه کبيرفاصله است ھيچگاه حتی يکی از مراجع تقليد خواستاراجرای اصل دوم نشد وآن اصل تازمان شورش سال
 ۵٧بدون اينکه نسخ بشود ھمچنان بعلت عدم امکان اجرا به مرحله اجرا درنيامد.
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دکترمصطفی رحيمی درکتاب قانون اساسی خود دراين باره اينطور نوشته است:
»بعنوان مقدمه بايد گفت درھرکشوری قوانينی ھستند که بنابه مقتضاتی وضع ميشوند وبعد براثرعدم امکان اجرابه
مرحله اجرادرنميايد ورفته رفته بی آنکه نسخ شود درشمار قوانين متروک درميايد« )صفحه (١١٣
بنابراين اصل دوم متمم که تدوين قانون اساسی رادينی ميساخت بصورت يک قانون متروکه درآن قانون باقی ماند.
اينکه چرا دراصالحات متمم ،اصل دوم حذف نشد دليلش اين ست که درذيل ھمان اصل دوم نوشته شده که اصل مزبور
تاظھورحضرت حجت عصرتغيير ناپذيرخواھد بود و احترام به قانون اساسی اجازه حذف آنرا نميداد .اين اشاره ھم ھمين
جا ممکن است الزم باشد که دراصل الحاقی به متمم قانون اساسی درمورد تجديد نظر واصالح اصولی ازقانون اساسی
بالصراحه قيد شده است که تصميمات مجلس موسسان نميتواند مغايربااصول مربوط بدين اسالم ويااحکام واصول
سلطنت گردد واين اصول غيرقابل تغييراند.
بنابراين کيفيت اجرائی قانون اساسی مشروطيت ومتمم آن سکوالر بوده است ،چنانکه
ھيچيک ازقوانين مصوبه دردوران سلطنت شاھان پھلوی باممنوعيت وتضاد با قوانين اسالمی
مواجه نبوده است وسکوالريسم به معنای جدائی دين ازحکومت راميتوان دقيقا درتداوم اجرائی
قانون اساسی مشروطيت يافت لذا بازگشت به تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم آن دربردارنده
روال سکوالريسم ھم ھست بدون آنکه حساسيت مردم ايران رابه واژه سکوالر که
وبيشترباتوھم بی دينی ھمراه است برانگيخته شود.
بسيارناشناخته
ّ
مردم ايران دردوران تداوم قانون اساسی ھم قوانين مترقی وآزاد ازقيودات اسالمی راداشتند وھم آزادی دردين ورعايت
مناسک را بنابراين اقتضای سياست ودرايت دراين است که آنقدر اصراردربکاربردن واژه سکوالر نداشته باشيم ما که
پشتوانه آشنای مردم يعنی تداوم اجرائی قانون اساسی راداريم چه نيازی به انداختن واژه سکوالر به باورمردم است
اگرسکوالر رابرای ايران ومردم ايران ميخواھيم بايد باسياست ودرايت ورعايت احساسات مردم عمل کنيم ،اگربگوئيم
اکثريت مردم بازگشت به دوران گذشته يعنی دوران تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت راميخواھند سخنی بگزاف
نگفته ايم ولی اينکه گفته ميشود اکثريت مردم خواھان سکوالرھستند گزافه ونظری است.
عبارت >مردم بازگشت به دوران قانون اساسی مشروطه راميخواھند< اقتباس ازبيانات اعليحضرت درسالھای ۶٠و
 ۶١است.
پرسش دیگر
چگونه ميشود درطرفداران نظام نفوذ کرد وآنھارابه سقف پيوستن به مردم تشويق کرد؟
پاسخ اعلیحضرت شنیدنی است
»تازمانی که يک بديل سازمان يافته درمقابل اين رژيم رااحساس نکنند مسلما از رژيم دور نخواھند شد تنھا درصورتی
از رژيم جدا خواھند شد که بديل قابل اطمينانی دردسترس داشته باشند«

****
اين برای اولين باراست که اعليحضرت به لزوم وجود بديلی درمقابل جمھوری اسالمی اشاره فصلی ميفرمايند به جرات
ميتوان گفت که ٣٠سال است که لزوم وجود تشکيالت سياسی بااستفاده از ھويت نھادی سلطنت درچارچوب قانون
اساسی وسنت مشروطيت باستحضارايشان رسيده است وھيچبگاه کوچکترين اعتنائی به آنچه قانون وسنت ايرانی
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درانتظار آن است نفرمودند ودرمقابل اصرار ايرانيان داخل کشور )گفتگوی تلفنی باايرانيان داخل کشوربرنامه راديو
صدای ايران( اين پاسخ تاريخی رافرمودند »برويد بخوانيد که ديگران کشورشان را چگونه نجات دادند شماھم ھمان
کاررابکنيد« وياالگوی آفريقای جنوبی ولھستان رايادآورشدند وحتی درھمين مصاحبه ھای سال جاری صحبت از
دمکراسی وسکوالريسم راکافی برای پيوستن پاسداران به مــــــا بااطمينان وعده داده اند.
مطلبی راکه اعليحضرت درباره جذب افراد رژيم به ما فرمودند حدود  ١۵٠سال قبل بنجامين اولين سفيراعزامی آمريکا
به ايران درباره روحيه ايرانيان اينطور نوشت >ايرانی ھابه ستاره ای که از دور نمايان ميشود به خورشيدی که دارد
غروب ميکند ترجيح ميدھند وھمواره مترصد ارزيابی قدرتھا ھستند تا آنکه قوی تراست جذب آن بشوند<
اين خاصيت طبيعی انسان ھاست که جذب قدرت ميشوند استاد ھمائی بيتی دارد که ميگويد:
تا طفلک نبيند سيبی دردست

پياز گنديده راندھد ا ز دست

ھمين >مدحی< اگردرخارج از کشور باسازمانی استوار ومحکم روبرو ميشد راه بازگشت به ايران رابرنميگزيد وقتی
مدحی سيبی نديد ھمان پياز گنديده جمھوری اسالمی رابھتراز ھيچی گرفت.
درباره لزوم داشتن تشکيالت به پشتوانه مشروعيت سلطنت ھرچه الزم وحق وقانونی وسنتی بوده گفته وخاصه بعرض
ھم رسيده وتکرار آن ھا چه سودی دارد برای ايشان که ميدانند ولی عمل نميکنند ويانميگذارند که عمل کنند.
ولی پرسش اصلی اين است که درمقابل قدرت جمھوری اسالمی چه کسی ميتواند مرکزيت قدرت متقابل وبقول
اعليحضرت >بدیل< رابوجود آورد؟؟ فرھنگ ماايرانيان ميگويد شاه يا آخوند اعظم شانه خالی کردن اعليحضرت
ازاين تکليف ادامه حکومت جباران ونااميدی مردم به قدرت سنتی سلطنت است که بگواھی تاريخ ھمواره قطب اميدآنھا
بوده است.
اين خفت راچگونه ميتوان بيان کرد که برای اپوزيسيون مدحی دولت موقت تشکيل بدھد! نه اعليحضرت که قانون
وسنت مشروطيت وانتطارعامه انجام تشکيل دولت موقت رابرعھده ايشان گذاشته است .
پرسش دیگر
پرسش شده است که دليل عدم ھمکاری اعليحضرت باسازمان نظامی وسياسی عقاب چيست؟
پاسخ اعلحضرت تامل پذيراست؛
ميفرمايند:
»من ھميشه مشوق ھمه نيروھای سياسی آزاديخواه بوده وھستم – مواضع من دفاع ازيک روش مبارزاتی که برمبنای
پرھيز از خشونت ونافرمانی مدنی باشد بوده وھست ومشوق تمام سازمان ھائی که باکاربرد اين روش ودرھمکاری
يکديگر اقدام ميکنندھستم ،دراين راستامن ازجزئيات استراتژی يا تاکتيک اين سازمان اطالعی ندارم وبه ھمين دليل
موضع مشخصی نميتوانم اتخاذ نمايم«
شرط اعليحضرت برای مشوق سازمان ھا درمبارزه عليه جمھوری اسالمی غيرممکن وبسيار تامل ساز است.
شرط اعليحضرت برای تشويق مبارزين متشکل از دوشرط توام است اول اينکه سازمان روش مبارزه پرھيز از خشونت
و نافرمانی مدنی رادنبال کند ودوم که بسيار مھم و غيرممکن است اين است که سازمان با ھمکاری سازمان ھای
ديگراقدام کند.

 ٠۶/٠٧/٢٠١١برگ ۵

حاشيه ای برپرسشھا وپاسخ ھای ماه ژوئن اعليحضرت -اميرفيض  -حقوقدان

شرط دوم که از شرط اول جداشدنی نيست ودرحقيقت ھردوشرط ،يک شرط برای تشويق سازمان از طرف اعليحضرت
معرفی شده است ممکن االجرا نيست کما اينکه شخص اعليحضرت بارھا به عدم موفقيت درايجاد ھمبستگی بين سازمان
ھا ونيروھای خارج از کشور اظھار تاسف فرموده اند ،بنابراين شرط مقرر مانع کاملی است که سازمانی بتواند عليرغم
رعايت روش پرھيز از مبارزه خشونت مورد تشويق اعليحضرت قرارگيرد ،شرط مزبور حتی از نظر تکنيکی ھم
ناموجه است زيرا امنيت مبارزه ايرانيان آنھم درشرائط نفوذی جمھوری اسالمی اجازه نميدھد که استراتزی وتاکتيک
مبارزه سازمان ،باسازمان ھای ديگر درميان گذاشته شود.
بھانه نافرمانی مدنی نبايد پايه استواری برای مبارزه بحساب بيايد استراتژی مبارزه ممکن است نافرمانی مدنی وبدور
از خشونت باشد ولی ھنگاميکه حکومت دست به خشونت ميزند نميتوان دفاع نکرد.
شخص اعليحضرت ھم درھمان سالھای نخست که تز نافرمانی مدنی زائيده شد فرمودند >اگر رژيم دست به کشتار زد
ماھم عمل متقابل ميکنيم ولی بگذاريد که آنھا اول شروع کنند< نافرمانی مدنی ومبارزه بدور از خشونت عنوانی است
برای حمايت جھانی از مبارزه ولی نميتوان آنراچارچوبی غيرقابل تغيير برای ساقط کردن رژيم جمھوری اسالمی گرفت،
مبارزه بتناسب موقعيت واقدامات متقابل حکومت شکل اجرائی وياتغيير شکل ميگيرد نميشود يک فورمول ثابت برای آن
وضع کرد.
باری شرائط توامی راکه اعليحضرت برای تشويق سازمان ھا درراستای مبارزه باجمھوری اسالمی قائل شده اند ھيچ
مبارزه ومبارزی شامل تشويق ايشان نخواھد شد.
دليل اعليحضرت به اينکه چون ايشان از جزئيات استراتژی ياتاکتيک سازمان نظامی وسياسی عقاب اطالعی ندارند
نميتوانند موضع مشخصی اتخاذ نمايم دليل موجھی به نظرنميرسد.
زيرا انتظار افراد از اطالع جزئيات استراتزی وياتاکتيک يک سازمان مبارزاتی دررابطه بامقام وموقعيت آن شخص است
اگرآن شخص منتظر ،يک شخص عادی است که چنين انتظاری توقع زيادی است واگر آن شخصيت درمقام وموقعيتی
است که دانستن آن اطالعات حق اوست وظيفه اوست که بھرطريق از استراتژی وتاکتيک وظرفيت سازمان مطلع شود
زيراکه صاحب حق است که بايد به حق جامعيت بدھد درکالمی ديگر:
اگر مبارزه دارای رھبری وارکان ونظام تشکيالتی بود البته که مبارزين تحت فرمان رھبری عمل
ميکردند ولی درحاليکه مبارزه فاقد رھبری ونظم تشکيالتی است واعليحضرت ھم به ايرانيان
توصيه واجازه داده اند که خودشان راه مبارزه راانتخاب کنند تصورميکنم که امساک تشويق
مبارزين بی مھری است.

