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پيام اعليحضرت بمناسبت سالگرد مشروطيت -پيام تداوم مشروطيت و سلطنت ٠اميرفيض -حقوقدان

ﭘﻴﺎم اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ اﻳﺮان
ﭘﻴﺎم ﺗﺪاوم ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ وﺳﻠﻄﻨﺖ
اميرفيض -حقوقدان
پيام اعليحضرت بمناسبت سالگرد مشروطيت ايران حاوی دستآوردی سياسی وفلسفی است ،که برحقانيت
مبارزه اصيل ايرانيان افقی روشن ومشروعيتی بال منازع ارزانی داشته است .پيام دراين برھه حساس
مبارزه آزاديبخش ملت ايران متضمن فرامينی درمتن پيام است که به بسياری از آشفتگی ھای حاکم
برفلسفه مبارزه پايان ميدھد؛ و لوحی ساده وبی آاليش جايگزين نا آراستگی ھا وابھامات و بحث وجدل
ھا ميسازد.
درلوح استوارپيام پس ازتجليل ازانقالب مشروطيت دريکصد ويازده سال قبل ميخوانيم:
اما آن آگاھی و دورانديشی ،درسال  ۵٧جای خودرا به عدم آگاھی داد به طوری که به جای
تقويت قانون بر آمده از انقالب مشروطه وترميم کاستی ھا درمحق کردن آرمان ھای آن ،راه
واپسگرائی برای فرقه تبھکار گشوده شد وايران پويا ودرحال توســــعه و پيشـــــرفت دربند
انديشه ھای فرقه گرايانه گرفتار آمد...
پيام با صفای قلب شاه ھمراه با صدای مردم ايران ميگويد:
آنچه که درسال  ۵٧آگاھی ودورانديشيی مردم را به ناآگاھی تبديل ساخت ودرنھايت موجب تسلط
فرقه تبھکارشد فاقد اراده ملی وسيرتاريخی وسنتی ايرانيان بوده ونامشروع وغيرقانونی است.
بنابراين ،اين اشاره راستين درپيام پايان دھنده به وسواس ھای بی موردی است که گھگاه نسبت
به شورش  ۵٧درگذشته دور ،حتی از اعليحضرت شنيده شده است )اصل ناسخ ومنسوخ(.
تداوم سلطنت مشروطه ايران که برتارک قانون اساسی مشروطيت ومتمم آن ميدرخشد ،ھمچنان
درموقعيت حقانيت ودرخشندگی تاريخی وھويت ونماد ملی خود استواراست وبه مجرد سقوط
قدرت غاص ِ
ب فرقه تبھکار درجايگاه قانونی وتداوم سلطنت قرارخواھد گرفت .اين صراحت که
برخاسته ازنفس سلطنت ونص قانون اساسی است به بحث ھای رفراندم برای تعيين نوع رژيم
پايان ميدھد.
روح پيام اعليحضرت ميگويد ،منويات ھمايونی در برخورد با محظورات سياسی که ايرانيان بر
آن کم ،کم آگاھی يافته اند امکان واجازه نميدھد که به سوگند نھم آبان سال  ۵٩آنطور که خواست
اعليحضرت واراده مشروطيت ايران است ايفای عھد وظيفه کنند واحساس تالم ايشان درکنارتالم
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ودرک نيازمردم به ايفای عھد درسوگند نھم آبان چيزی نيست که قابل فراموشی ويا لحظه ای
ايشان را آرام گذاشته باشد.
ناگفته پيداست که سيرمشروطيت وتداوم اجرائی آن متضمن اين مفھوم وتکليف است که به مجرد رفع
محظورات تعھدات ناشيه ازسوگند نھم آبان درمقام اجرا وتکليف قرارخواھد يافت.
تجليل ازمشروطيت وسيراجرائی آن نشانی قاطع ازجدائی دين ومذھب ازسياست ودولت است که
در طول بخش عظيمی از اجرای قانون اساسی مشروطيت کامال جدائی دين از سياست و
قانونگزاری ودولت رعايت شده است ،و اين بدان معناست که درکنارحقوق سياسی وحق حاکميت
مردم دين داری آنھا نيزتا آنجا که با منافع کشور وملت منافات نداشته باشد آزاد است
** درﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺎم ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﻢ
>بيائيم بدور ازه ررنگ ونيرنگ ،راه رھائی و آزادگی را با تکيه برخرد جمعی رقم بزنيم< اشاره ای
بسيار پرمعنا دارد ,واژه ھای رنگ ونيرنگ نيازبه توضيح وتشريح ندارد که صحنه ھای آن درمقابل ما
قرار دارد و ارجمندی پيام ھمين است که شناخت را به مردم واگذارکند که کرده است؛ و اين بدان معناست
که ما ھشيار باشيم وبھردستی نبايد داد دست.
** پيام متضمن اين پاسخ متقابل است که بگوئيم

آفرين برنظرپاک خدادادت باد.

