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 ناصرانقطاع آقاينكته ها دراظهارات 
  حقوقدان -اميرفيض

  شھرام ھمايون قرارگرفتم  آقایناصرانقطاع دربرنامه  آقایبه ھمت جاويد ايران درجريان اظھارات 

يتواند متمم قانون اساسی است وم که ايشانکامال خالف مھمی که استنباط داظھارات ايشان دومور در
که تحرير  مدآبنظرالزم  بينندگان برنامه گردد، نادرست رسوب فکری سبب  ونگران کننده باشد 

   .شودمين تخصيص داده آحاضربه 

  مورد اول 

سال  ١٨نرا آانقطاع  آقایکه  سن قانونی وليعھد استاظھارخالف قانون اساسی مشروطيت درمورد 
سال تمام  ٢٠سن قانونی وليعھد برای تصدی سلطنت  ،متمم ٣٨درحاليکه برطبق اصل ميکند اعالم 
   .است

جانب  احتياطی را ازوقتی بنده اين بی  و ؛سن قانونی وليعھد ازبديھيات قانون اساسی مشروطيت است
نم ک ايشان شنيده ام ونميتوانستم باور انقطاع شنيدم  فکر کردم که شايد اشتباھی است که بنده از آقای

وعات ھست نداند که سن قانونی وليعھد ايران برای تصدی سلطنت که کسی که درجريان مبارزه ومطب
ه مربوط به اتيان سوگند سلطنت ولی وقتی به بقيه اظھارات ايشان خاصه موردی ک ؛چند سال است

درکالس قانون اساسی مشروطيت ابدا  متاسفانه  اعليحضرت ميشد گوش دادم متوجه شدم که ايشان
  .ن قرارندارندآومتمم 

ھائی که درمقابل خودشان داشتتد موضوعات را دنبال ميکردند تعجب اينکه ايشان با استفاده ازيادداش
طالعه موضوع واشاره برداری ھم ناموفق بوده اند زيرا عمله واين نشان ميدھد که ايشان حتی درم

  .<ديدم وخواندم ونفھميدم> وبقولیکارنبوده است 

  ائی براو کتابی چندپنه محقق بود نه دانشمند    چھار

   تاسف 

شھرام ھمايون که کامال ميداند وميدانسته که  اصل  آقاینميتوان ازاعالم اين تاسف خودداری کرد که 
انقطاع نداد  آقایسال تمام اعالم کرده  کوچکترين توجھی به  ٢٠سن قانونی وليعھد را  ،متمم ٣٨

  .ن متصورنبودآاھی که جزتائيد معنای ديگری برگوھمانطور ذل ذل به ايشان نگاه کرد  ن

  ش نگيری گناه استچو بينی که نا بينا وچاه است         اگردست

  مورد دوم  اعالم سلطنت

   :که نجاست که مدعی شدآقطاع  دران آقایسی ادعای بسيارنادرست وخالف قانون اسا
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وبی ولی بيدرنگ   )١( مد واعالم سلطنت کردآپدرش  رژيم وليعھد دراثرتلقين ھواداران سرسخت<
زمانی ميتواند اعالم سلطنت کند که درمقابل  )، قانون اساسی ايران ميگويد ٢( نه کهتامل درک کرد 

  )٣( مجلس به ھمبستگی واستقالل ايران سوگند ياد کند>

    .انقطاع  است آقایمده عينا ازاظھارات آنچه درفوق آ

بان اعليحضرت آادعای نقش تلقين  ھوادران سرسخت رژيم پدرش  سبب اتيان سوگند نھم   ) ١(
 نھا  درآ اکنون اشارات کوتاھی از است. وجدان سياسی  نادرست وخالف ،بکل غلط ،گرديد

   .مشروح داليل ومستندات  درتزسلطنت گروگان قابل دسترسی است مد وآاين تحرير خواھد 

که وليعھد  ١٣۵٩بان ماه سال آشده که درروزھای نھم  ن اعالم آتزسلطنت گروگان وضمائم  در ** 
ادشاھی را ياد فرمودند نه تنھا ھيچ شخصيت ايرانی تاچه رسد به مردان سياسی  وقت اتيان سوگند پ

ساله برای اتيان سوگند وقبول نماد سلطنت نبودند بلکه کسانی   ٢٠مشوق وليعھد جوان  زمان شاه 
شخص مرموزی بنام علی  و ن زمان)آ(شخصيت ھای معروف نھاوندی  -بختيار –مانند دکتر امينی 

ايران ھم سابقه کاری (حقوقی) با ايشان داشتم باقدرت تمام حتی  از ثروتمند و بسيار رضائی که
تم که وقتی وبنده شاھد ھس ،يابت سلطنت بودندبرای قبول سمت ندرجھت بازدارندگی علياحضرت 

 به قاھره زاده برای ترغيب علياحضرت به انجام تشريفات قبول نيابت سلطنتآ باتفاق شادروان واالگھر
خوند شريعتمداری با نيابت آرضائی بودم که به بھانه اينکه  آقایوتوصيه ھمين  مورد فشار تم چقدررف

ميدانيد ھدف چه بود قطع تداوم سلطنت  .سلطنت علياحضرت مخالف است مانع تصدی علياحضرت گردد
گاه آديگران  و بختيار امينی و ولی رضائی و گاه نبوديمآن زمان ما آيعنی ھمان طرح ھنری پرشت که 

  .بودند

 زمانھيچيک ازشخصيت ھای سياسی ونظامی در ؛بان اعليحضرتآ** بھنگام اتيان سوگند نھم 
نھاوندی وحتی  ھوشنگ نه و نی ونه بختيارينھم نه امآ شاھنشاه درکناروليعھد جوان نبودند وبعد از

را داشت  و  راآکه روزنامه  دهزا ريانا وحتی سرتيب معينآ اميران ارتش ازجمله ارتشبد اويسی و
زيرا معين زاده ميدانست ودررروزنامه  ،ميرفت  سلطنت وليعھد را تحويل نگرفتند منبع اخباربشمار

  .>مريکا سلطنت وليعھد را قبول نداردآھم نوشت که  < راآ

  با جواهربايد نوشته ميشد

 »ژان دزونوا آقای«بان درمصاحبه با فرستاده پاری ماچ آاتيان سوگند نھم  رضا پھلوی قبل از ،وليعھد
ن جمله گويای آزيرا  با جوھرثبت شود که بايد واقعا درتاريخ تداوم سلطنت  بکاربردند  عبارتی را

ساله پادشاھی ايران برجسته ترين وشاخص ترين اقدام ميھنی برای  ۵٠٠٠اقدامی است که درتاريخ 
ن ازھيچ وليعھد ويا سردارويا شخصيت ايران آکه تاکنون قرينه  حفظ تداوم سلطنت کھن ايران است

   .مالحظه نشده است

   :ن قاصربوده ايم اين استآن جمله تاريخی که متاسفانه ما ايرانيان ازدرک اھميت آ

   :خطاب به واالحضرت وليعھد ميگويد چھنگاميکه نماينده روزنامه پاری ما

 خود روزی که شما به سن قانونی ميرسيد ازطريق دفتر اکتبر ٣١براساس گزارشھا قراراست روز«
 زيدنت انورسادات ازشما بخواھند که ازقدرتھای بزرگ ازطريق پر اگر، پيام به ملت ايران بفرستيد

  »؟ارسال پيام خودداری کنيد چه خواھيد کرد
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اعالمه  از مسيرتداوم سلطنت کمتر ن درآکه ارزش  ی ايران بيان تاريخی بينظر وليعھد جوان تنھا
   :روش نيست اين استوکحقوق بشر

براساس تقويم ايراني من براساس قانون اساسي ايران  1359بان آروز نهم  در
ن آ اين يك اصل قانوني است  كه هيچكس نميتواند در ؛پدرخواهم شد جانشين

  .تغييربدهد
افسران ارتش  وکشتار ۵٩و سال           ّ ولی تجسم ج   ؛سری خوانده شود، عبارت باال سر تاسان است آامروز 

مقابل  مقاومت در اوم سلطنت  که حتی بنده نوعی توانواعدام نخست وزير ودشمنی وکينه خمينی با تد
صندوق پستی  ،را ازباب احتياط وامنيت نداشتم ونشانی نشريه سنگر را لندن بودم نکه درآن جو را با آ

تھران خبرميرسيد که شورشيان کارمندان  روز از ھر فعاليت ميکردم و نام مستعار با قاھره گذاشته و
لندن ھستند وبسياری  سيلی زده وخواھان شماره تلفن ونشان اقامت من در موز وکالتی ام راآوحتی کار

ن شرائط طاقت فرسا آ در ،شاھنشاه وخانواده سلطنتی ميرفت نچه که برآسوی ديگر  از مراتب ديگر و
قانون اساسی دفاع کند ونه تنھا زبانی بلکه عمال ھم تداوم پادشاھی و ساله چنان از ٢٠يک جوان 

کاری است  ؛مريکا (طرح ھنری پرشت) اعالم سلطنت بنمايدآدرروز وتاريخ معين عليرغم سياست 
تنھا کسی است که درشرائط وخيم وکامال استثنائی  کارستان که نه تنھا درتاريخ کشورما نظيرندارد بلکه 

    .ارشدحراست ازتداوم سلطنت را عھده د

ھای ايران با کمک بزرگان کشور به مقام سلطنت رسيده اند ولی  داوراق تاريخ نشان ميدھد که وليعھ

تداوم  تنھا موردی که وليعھد جوان بدون ياری وحتی درمقابل کارشکنی ھای سخت درمقام پاسداری از

که حفظ تداوم سلطنت کھن ايران مرھون ھمت   بود »رضا پھلوی«گرفت ھمين  سلطنت ايران قرار

  .واالی اوست

مقابل فشارھائی  علياحضرت ھم نتوانست درکه جو مخالفت با تداوم سلطنت ھمين بس  و فشاراھميت  از
گاھی آسخنانی برای  نکه درقاھره آ بعد از چراکه ؛که برای قطع تداوم سلطنت وارد ميشد مقاومت کند
ن آ ازفرمودند که  قاھره دستور مراجت ما از از ملت ازقبول نيابت سلطنت فرمودند وضبط شد بعد

   .(مشروح درسنگرھا ونيز درتزسلطنت گروگان)استفاده نشود  نوار

نرا دارد که قدری آولی اين واقعه تاريخی اھميت  ؛نيستيم ما مردم ايران ذاتا قدرشناس وسپاسگذار
   .ن اقدام اعليحضرت غافل نمانيمآاھميت  از منصف باشيم و

گويای وطن پرستی، احترام به قانون اساسی  و حراست تاريخ که  به اين برگ از ،اصر انقطاعن آقای
اعالم بی درنگ وبی تامل تداوم سلطنت وليعھد وقت واالحضرت رضاپھلوی است نميشود گفت  از

   .سلطنت کرد

  بی سلقيه گی  ) ٢(

> استفاده کرده است زيرا بی درنگ وبی تامل درک کرد< طاع درنھايت بی سليقگی ازعبارتانق آقای
است  که تصورنميکنم گرفتن سری ، به معنای بدون فکرومطالعه وتصميم سر نکردبی تامل درک 

  .انقطاع چنين باشد آقایمنظور 
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حاليکه اسناد مبارزه واظھارات شخص اعليحضرت  اظھارات ايشان داللت برفوريت دارد در در بيدرنگ
سوگند سلطنت ھمچنان درجايگاه قانون اساسی وسوگند  سال بعد از ٧نشان ميدھد که ايشان حداقل تا 

درمقابل طرح ھنری پرشت  با اسناد مبارزه درعبارت روشن ومنطبق و ؛بان خودشان باقی بودندآنھم 
 ١٣۶٧که متضمن محروميت ازفعاليت درجھت تداوم سلطنت خودشان بود مقاومت ميکردند  تا درسال 

اسناد  ١٧مريکا  جلد آمريکا بود (کتاب رابطين خوب آاحمد قريشی که ازرابطين مورد اعتماد که 
رسما اعالم کند که <رضا پھلوی ديگر ادعائی ندارد ويک  تا) ماموريت يافت ۶٧سفارت صفحه 

  .>شھروند عادی است

  ؟انقطاع آقایسال را ميتوان گفت  <بی درنگ>  يا ھفت ٩فاصله  ياآ

   :تمسک ميشود به  مواردی نيز انقطاع  آقایبرای قناعت 

وظيفه  ،نھم من ھستمآ ،ن مملکت بوده وھست ومسئوليتی درمقابل قانون داردآ تنھا کسی که در**  
ا ب که دراين موقعيت ولمن وظيفه خودرا نه تنھا بعنوان يک ايرانی ب ،ن قانون استآاصلی من حفظ 

  ب خوش..........آکنم  اصال ن پشت آگذاشته شده نميتوانم به  من ن مسئوليت تاريخی که بردوشآ

  ازبيانات اعليحضرت) ۶۴اسفند سال  ٢۵(                                                                   

   ؟انقطاع آقایسال را ميتوان گفت <بی درنگ>   ۵يا فاصله آ

  ادشاه قانونیپولی من بعنوان  ،زقانون اساسی اطاعت کنداظيفه من وظيفه ھرايرانی است که و 
   .ن دفاع ازاين قانون استآ نقش مھمتری دارم و

  ازسخنان اعليحضرت) ۶٢اسفند سال  ٢٠(                                                                  

انون اساسی پيش بينی نکرده که اصل قينجا مايلم ازايجاد اين سوء تفاھم جلوگيری کنم که ا رد 
جانشين  ن پسرآ ايران کشورپادشاھی است ودر ،(ھمه پرسی) سلطنت به سوال گذاشته شود

                 .ميشود بنا براين امکان ھيچ سوء تفاھم ويا سوء تعبيری نبايد وجود داشته باشد پدر
  مصاحبه با پاری ماچ) ۶٢(سال 

بتدای ا اعليحضرت در ،با اعليحضرت  داشت راديو فرانسه مصاحبه ای ١٣٧٧رسال د  
اين عبارت  ژان نوبل  گزارشکر بخش انگليسی رايو فرانسه  خودشان را با آقایمصاحبه با 

   :معرفی فرمودند

من بعنوان رضاشاه دوم  ن نصب کنيد آنام من رضا پھلوی است واگربخواھيدعنوان رسمی مرابه  
  م. ناميده ميشو

وداللت دارد براينکه اقدامات  سال بعد ازاعالم سلطنت اعليحضرت انجام شده است ١٨اين مصاحبه 
سوگند  اراده وقصد اعليحضرت در سوی احمد قريشی  ھيچ تاثيری در ن ازآطرح ھنری پرشت واعالم 

سوگند  قاطع از نشان نميدھد که اعليحضرت بطور منجز و اسناد مبارزه نيزسلطئت نداشته است. 
لطنت بايد درمجلس موسسان صورت اينکه عدول ازسبه با توجه  بان عدول کرده باشندآسلطنت نھم 

درست است که اعليحضرت گھگاه بياناتی فرموده اند که نزديک خط قرمز بوده است ولی   .گيرد
  .عبورازخط قرمز نبوده است
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ندارد وخودش رايک  یضا پھلوی ديگر ادعايئربه  اينکه ربعد ازاعالم احمد قريشی دا –حاشيه 

ھنری پرشت با محتوای محروميت  حانداختن طر او اين ماموريت را برای جاشھروند عادی ميداند يعنی 
 احمد قريشی نيست و ديگر ھيچ اسمی وخبری از ؛وليعھد ايران درجھت حفظ تداوم سلطنت انجام داد

شد مانند دستمال کاغذی  مريکائی است که زمانی که ماموريتشان تمامآاين سرنوشت ھمه عوامل 
  (پايان حاشيه)  .مصرف شده به کنارمی افتند

  ند سلطنتگسو  ) ٣(

نچنان اظھارات خامی که دراين آ را ازانقطاع درک تاسف عميق قانون اساسی  آقایاميد وارم که 
  ١. نموده باشندبرنامه عرضه کرده اند 

نھم رسيدن به آن برای انتقال سلطنت به وليعھد تنھا يک شرط قائل شده است آقانون اساسی ومتمم 
ھم  (حتی شرط سالمت وليعھد را سال است  ومطلقا شرط اتيان سوگند وجود ندارد  ٢٠سن قانونی 
 کشور که ايرانيان اززيرا انتقال سلطنت به وليعھد است  دالئل فوريت امر اينھا ھمه از ،الزم نديده

  .شاه وحشت داشتند)بدون 

  سنت سوگند پادشاه 

بود بھنگام انتقال سلطنت به نسبت به محمد عليشاه بسياربدبين اين توضيح بجاست که چون مجلس 
اين شد يک سنتی که  و ،نسبت به احمد شاه اجرا کند احمد شاه  تصميم گرفت که مراسم سوگند را

قانونی  سوگند رسمی و وکردند  سلطنت را ياداحمد شاه بھنگام انتقال سلطنت سوگند  شاھان بعد از
   .زمانی الزم است که شاه بخواھد تاجگذاری کند نه ھنگام انتقال سلطنت ٣٩سلطنت طبق اصل 

اينکه درمقابل مجلسين  مگر ھيچ پادشاھی نميتواند برتخت سلطنت جلوس کند :ميگويد ٣٩اصل  در
   .سوگند مقرررا ياد کند

يعنی شرط  ن بودخالف اي اگر و ،تکليف سوگند را متوجه پادشاه ميکند ٣٩دراصل، ھيچ پادشاھیکلمه 
نميتواند به سلطنت  ھيچ وليعھدی :ميگفت اصل مزبور بود  ٣٩ تقال سلطنت به وليعھد  اجرای اصلان

  .راياد کند ٣٩برسد مگراينکه سوگند مقرر دراصل 

  نمونه هاي تاريخي 

   .دوران نيابت سلطنت)  تاجگذاری کرد( زقبول سلطنتااجار يکسال بعد قاحمد شاه   

   .شدا کلی فرامين اجرائی بنام پادشاه صادر واجر ن مدت يکسالآ در و

 ضار رد وک سلطنت رابه رضاشاه کبير واگذار ١٣٠۴ال س رذآ ٢١جلس موسسان درتاريخ م 
يعنی   ؛کرد دوسوگند سلطنت رايا تاج گذاری ١٣٠۵تاريخ چھارم ارديبھشت سال  در شاه کبير

  .فاصله زمانی قبول سلطنت وتاجگذاری وسوگند سلطنت يکسال بود

                                                            
اين رسوب ھرگز جا نخواھد افتاد زيرا ايشان در گذشته ھم اعالم کرده است طرفدار جمھوری است و به محمد  - ١

از اعليحضرت بلکه در جھت گمراه کردن مردم و  مصدق وفادار ميباشد. ھمه اين گفته ھا را نه در رابطه با پشتيبانی
 ک-به دردسر انداختن اعليحضرت بيان ميکنند. ح



  نکته ھا در اظھارات آقای ناصر انقطاع    اميرفيض حقوقدان                                   6 از 6 برگ    ٢٠١٨/١/١۵مه شيد= دو شنبه 

يامھر بالفاصله پس ازرسيدن به سلطنت سوگند سلطنت (سوگند سنتی سلطنت) را رآاھنشاه ش 
  .ياد فرمود

شد با خواست شخص محمد  پادشاه ايران نکه سوگند پادشاھی راياد کرد وآ <محمد رضا شاه پس از
امنيت  رضاشاه مراسم جشن تاجگذاری به زمانی محول شد که وی اطمينان خاطريافته بود که ملتش در

  (ويکی پديا)                                                   .رفاه اجتماعی وسياسی بسرميبرد> و

   .ردتاجگذاری ک ١٣۴۶بان سال آاعالم سلطنت درچھارم  سال بعد از٢۶ريا مھرآشاھنشاه 

شنا شوند که شرط انتقال سلطنت به وليعھد نه آانقطاع با اين درس قانون اساسی  آقایاميد وارم که 
اين يادداشت را به  سال تمام و ٢٠سن  از اتيان سوگند است ونه تشکيل مجلس ويا ھيچ شرطی بغير

  پذيرند که:

وليعھد منتقل ميگردد وھيچ طنت درايران ويا کشورھای سلطنتی به مجرد رحلت شاه به سل -١
  .شرطی برای اين انتقال وجود ندارد وبقول فرانسوی ھا (شاه مرد زنده باد شاه)

منحصرومربوط به تاجگذاری وجلوس برتخت  یقانون اساس ٣٩شرط اتيان سوگند دراصل  -٢
سال سلطنت  ١۵سلطنت است که يک سنت پادشاھی است  چنانکه ملکه انگلستان ھم بعد از

  .کردتاجگذاری 

  .اين تحرير قدری گفتگو باقی است که چندان مھم نيست واگرفرصتی بشود انجام وظيفه خواھد شد از

  

  

  

  


