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رادﻳﻮ ﻓﺮدا وﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ازﺳﻠﻄﻨﺖ
تحرير حاضر درراستای اعتقاد کسانی است که برای شورش  ۵٧وتبعات ان قائل به مشروعيت نبوده
ومعتقد به تداوم مشروعيت اجرائی قانون اساسی ومتمم آن ميباشند.
چندروزقبل با خبری ازراديو فردا که ازابوابجمعی صدای آمريکاست روبروشدم که تنظيم اين تحرير را
الزم وفوری ساخت.
خبراين است که راديو فراد با پخش قسمتی ازبيانات اعليحضرت درباره علت اتيان سوگند سلطنت که به
آن اشاره بيشتری دراين تحرير خواھد شد نتيجه گرفت که:
»با انصراف رضاپھلوی رسما دوره پادشاھی پھلوی به پايان رسيد«
اجمال قضيه اينکه راديو فردا ازاعليحضرت سوالی را مطرح ميکند که چنين است:
»آيا شما سوگند پادشاھی خودرا پس گرفته ايد«؟
راديو فردا پس ازاستماع پاسخ اعليحضرت که درذيل خواھيد ديد؛ ناشيانه اعالم انصراف رضاپھلوی
وپايان دوره پادشاھی پھلوی را اعالم کرد.
ﺣﺎﺷﻴﻪ = خوانند گان محترم ،طرح ھنری پرشت را با کوشش راديو فردا که درواقع صدای وزارت
خارجه آمريکا ست ،منظور داريد تا مالحظه فرمائيد دولت آمريکا از ھر موقعيتی برای پايان دادن و قطع
تداوم پادشاھی ايران استفاده ميکند وھنوز پس ازنزديک به  ۴٠سال دست بردار نيست) .پايان حاشيه(.
اﻣــــﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
»گذشت زمان وشرائط عينی مملکت و آنچه که ميتواند نھايتا بنفع مملکت باشد يک تصميمی است که
بايد به آن رسيد .من درگذشت زمان خيلی چيزھائی را درعمل ديدم که آن زمان که  ٢٠سالم بود و شرائط
برايم تازگی داشت نديده بودم وشايد درمواردی انسان بتواند تغيير نظربدھد«.....
ازجواب باال راديو فردا برداشتی کرده که درباال مستحضر کرده ايد
 116ﻧﻈﺮﻳﻪ
متعاقب اين برنامه  ١١۶نظرازشنوندگان برنامه ارائه گرديده که تقريبا تمامی درجھت باور وقبول آنچيزی
است که راديو فردا ميخواھد؛ ازجمله آنھا:
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>من انتظارنداشتم که ايشون اين چنين نسبت به ايران وايرانی بشوند .شاھزاده شخص مسئوليت
پذيربودند بعيد بود که به اين سادگی سوگند ھايشان را زير پا گذاشته وصحبت کنند .اين صحبت ھارا
چطور باور کنم که ممکن است فردا يکدفعه شرائط تغيير کرده واصول را زيرپابگذارند<.
اکثريت قريب به اتفاق اظھارنظرھا متاسفانه درجھت قبول نتيجه گيری راديو فرداست ,آنھم با عباراتی
که نشان ميدھد درانتظارچنين برنامه ونتيجه گيری بوده اند.
از آن  ١١۶چند نظريه توام با بدگوئی وتحقير است؛ اما نه درحد جبھه تھاجم اميد دانا و چندتائی ھم
نوشته اند رضاپھلوی وليعھد وشاه ماست مادوستش داريم.
درنتيجه يک برنامه کوتاه چند دقيقه ای به ميليونھا ايرانی اين باورنادرست حقنه شد که رضاپھلوی با
اعالم انصراف ازسوگند پادشاھی پايان دوران پادشاھی پھلوی را اعالم کرد .آيا دشوار است تاثير آن در
جامعه ايرانی که چشم وگوشش به صدای خارجيان خاصه آمريکاست ارزيابی شود؟ و اين جوانه خبری
را از ريشه طرح ھنری پرشت شناخت؟
تصور نکنيد که اين برداشتھا از آ ِن عوام است خيرشھرام ھمايون ھم قبال خطاب به رضاپھلوی گفت:
>اگر وارث تاج وتخت ھستيد رسما اعالم کنيد<.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
وارث ومتصدی سلطنت ايران بودن نيازبه اعالم ويا قبول وليعھد ندارد ،چه اعالم بشود يا نشود تداوم
آن بموجب اصل  ٣۶متمم با رعايت تشريفات مجلس موسسان به رضاشاه و اعقاب رضاشاه که ازجمله
است شاھنشاه وفرزند شاھنشاه يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم وفرزند ايشان يعنی نسل بعد از نسل واگذار
و منتقل شده است اصل مزبور به اينجا آورده ميشود.
>ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﻳﺮان ازﻃﺮف ﻣﻠﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮي ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه ودراﻋﻘﺎب ذﻛﻮراﻳﺸــﺎن
ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮﻗﺮارﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد<
مالحظه ميفرمائيد که دراصل مزبور ھيچ قيد قبول سلطنت ويا اتيان سوگند ويا شرط وقيدی وجود ندارد
قانون اساسی ھيچ قيد وشرطی رابغير از سن قانونی برای انتقال سلطنت به وليعھد مقررنکرده حتی
سوگند دراصل  ٣٩نيز ازشرائط قانونی برای تصدی سلطنت وانتقال سلطنت بوليعھد شناخته نشده است،
و دراين خصوص ميتوان گفت به مجرد درگذشت شاه وليعھد درھرسنی که باشد ،درھرکجای کشور و يا
خارج از کشور باشد متصدی سلطنت خواھد بود منتھا اگربه سن قانونی نرسيده باشد طبق اصل  ٣٨يعنی
با واسطه نايب السلطنه تداوم سلطنت ادامه خواھد يافت.
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دﻏﺪﻏﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ
فرصت مناسبی است برای عرض موردی که درمصاحبه کيھان آنالين با اعليحضرت مطرح شد،
واژه >دغدغه< استفاده و فرمودند »برای سلطنت دغدغه ای ندارم« واين موضوع
اعليحضرت از ِ
حربه تھاجم به اعليحضرت ازسوی کسانی شد که ھمه ميشناسند ،و فرياد برآوردند وای ديديد که رضا
پھلوی دغدغه پادشاھی ندارد.
مستند بيان اعليحضرت ھمان اصل  ٣۶متمم است که سلطنت را حق مسلم ايشان ميداند و جائی برای
نگرانی اعليحضرت وھمه کسانی که نگرانی حفظ تداوم سلطنت ھستند قانون اساسی ومتمم آن باقی
نميگذارد.
دغدغه که به معنای نگرانی وتشويش است ناشی ازتضيع حق است ،و وقتی قانون ،حق را محترم شناخته
باشد دغدغه اصولی مرتفع است ودغدغه بصورت گمان وخيال خود نما ميشود.
ﻏﻴﺮﻻزم ﺑﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ دراﻋﻼم ﺳﻠﻄﻨﺖ
اعليحضرت رضاشا ه دوم درنھم آبان سال  ٣٩که پيام اعالم سلطنت را ايراد فرمودند دقيقا به غيرالزم
بودن سوگند سلطنت استحضار کامل داشته اند؛ مقصود آنجاست که ميفرمايند:
>باتوجه بوضع استثنائی کنونی ،ادای سوگند نامه مندرج درقانون اساسی را به زمانی موکول ميکنم که
تائيدات الھی شرائط آنرا فراھم سازد؛ ولی ازھم اکنون دربرابرپرچم سه رنگ پرافتخارايران به قرآن
سوگند ياد ميکنم < ........
بيانيه مزبور نشان ميدھد که اعليحضرت سوگند مقرردراصل  ٣٩متمم را ياد نفرموده اند و آنرا موکول
به زمانی دانسته اند که موجبات آن ازجمله تشکيل مجلس مشترک شورايملی وسنا وھيئت دولت ممکن
شود.
باز ھمان بيانيه نشان ميدھد که اعليحضرت درنھم آبان بيک سوگند تشريفاتی مبادرت کرده اند که آن
سوگند درمقابل پرچم مقدس ايران بوده است درحاليکه درمتن سوگند مقرردراصل  ٣٩صحبت ازپرچم
نيست.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ
 -١درقانون اساسی ومتمم آن به ھيچوجه شرط انتقال سلطنت به وليعھد اتيان سوگند ياد نشده.
 -٢اعليحضرت درنھم آبان شرط مقرر درماده  ٣٩را ياد نفرموده اند زيرا نه قصد تاجگذاری داشته
و نه شرائط الزم که تشکيل مجلس سنا وشورای ملی بوده ممکن بوده است.
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ارﺗﺒﺎط ﺗﺎج ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
متمم قانون اساسی مشروطيت اگرتصدی سلطنت وليعھد را مشروط به اتيان سوگند نکرده ،درعوض در
اصل سی ونھم مقرر داشته که پادشاه وقتی ميتواند تاجگذاری نمايد که قبال سوگند مندرج دراصل  ٣٩را
درمقابل مجلس ياد کند.
بنابراين ناگفته پيداست که تصدی سلطنت با امرتاج گذاری پادشاه دو موضوع ومورد کامال متفاوت است.
تداوم سلطنت که درماھيت به مفھوم ناگسستگی پادشاھی است بالفاصله بمجرد درگذشت شاه جريان سنتی
خودرا آغاز وادامه خواھد داد وبه بيان اعليحضرت به نقل ازفرھنگ فرانسه >شاه مرده است زنده باد
شاه<.
ھيچ تالزم وارتباط حقوقی بين قبول و يا آغاز تصدی سلطنت وليعھد با سوگند سلطنت وجود ندارد چنانکه
شاھنشاه آريامھر سالھا بعد از اعالم تصدی سلطنت بھنگام مراسم تاجگذاری اتيان سوگند فرمودند.
مختصر توضيح باال نشان ميدھد که ادعای گوينده راديو فردار تاچه اندازه بی پايه وجلف تنھا درراه
جااندازی طرح ھنز پرشت ارايه شده است.
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اظھارنظرحقوقی وقانونی نسبت به موقعيت اعليحضرت رضاشاه دوم رادر ادعای ناموجه گوينده راديو
فردا قراردھيد وحيرت کنيد ازدامنه تالش برای جای انداختن طرح ھنری پرشت آنھم بعداز ۴٠سال.
اﺛﺮﺳﻮﮔﻨﺪ
گوينده راديو فردا اھميت سوگند را در آن حدی گرفته که اگر پس گرفته شود! نماد پادشاھی ايران با آن
قدمت تارييی کھن و آن پديده ای که بصورت يک ميراث کھن ملت ما درآمده ھم به پايان خواھد رسيد.
اول اينکه سوگند پس گرفتنی نيست .چيزھای مادی که قابل دست به دست شدن است ميتواند پس گرفتنی
باشد نه سوگند .سوگند عھدی است با خدا يا يک رابطه اعتقادی که قطع آن به شکستن قسم موصوف
است  .قسم درواقع مانند عقد وتعھد درحقوق مدنی است واگر ياد کننده سوگند بھرعلت نتواند به تعھدات
ناشيه ازسوگند عمل کند ،ھرجی بر او نيست ھمانطور که درتعھدات ھمين امرجاری است .در حقوق
مدرن نقض سوگند جرم شناخته نميشود ودرحقوق اسالمی ھم نظرثابتی درواکنش به نقض سوگند وجود
ندارد برخی سه روز ،روزه و برخی سيرکردن  ١٠نفر وبرخی چيزھای ديگر را مقرر کرده اند ،در
حقانيت سند ودعوا واصوال حقوق مدرن درمورد تعھدات اھميتی برای سوگند قائل نيست و در کالم
توضيحی اثرحقوقی متوجه نفس تعھد است نه سوگند پيوست آن که اگر نبود خللی درارکان تعھد بوجود
آيد.
حقوق اسالمی اصوال مشوق بکاربردن سوگند نيست ودر آيه  ٢٢۴سوره بقره مسلمانان را ازتوسل به
قسم وسوگند باز ميدارد.
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اعتبارسوگند درحقوق اسالمی بسيارضعيف ودررده آخر داليل قراردارد و اعتبار آنھم درموارد معدود و
خاصی است وبيشتر درجھت فيصله دعاوی است ،نه تعھد و ايفای به عھد و اگر ياد کننده سوگند از
سوگند خويش عدول کند نزد خدا مسئول است که ده نفر را خوراک بدھد ويا سه روز روزه بگيرد ،و اما
اگر قادر به انجام سوگند خود نباشد تکليفی بر او متوجه نميشود >اليکلف ﷲ نفسا الی وسعھا<.
آيا سوگند مقرر در اصل  ٣٩متمم را که قدری از اعتبار ضعيف آن روشن شد ميتوان درآن حد معتبر
دانست که اگرياد کننده سوگند )متصدی سلطنت( به آن عمل نکند پس نتيجه آن خودداری پايان دوران
سلطنت است؟؟

واي از آن ﻣﺮدم داﻧﺎ وﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

دﺳﺘĤورد
مقصود ازاين تصريحات که به کرات درگذشته مفصل بيان شده است؛ اين است:
نخست  -ازحساسيت وزارت خارجه آمريکا نسبت به حفظ طرح مزبور وقطع تداوم سلطنت غافل نمانيم
که با چه ظرافت ودقتی عوامل آن وزارتخانه از کالم اعليحضرت نتيجه گيری قطع تداوم سلطنت و
پادشاھی را مينمايد.
دوم  -تداوم سلطنت ايران ومشروعيت آن يعنی سلطنت وليعھد ايران بعنوان پادشاه ايران با ھيچ مانع
و يا خلل حقوقی مواجه نيست ودرعبارت حقوقی ايشان متصدی سلطنت ايران براساس قانون اساسی
مشروطيت ھستند ولی بعلت قوه قاھره شامل شورش  ۵٧وطرح ھنری پرشت قادربه انجام تعھدات
ووظائف قانونی وسنتی خود نيستند

