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اورد ولی > رابياد ميواعظ غيرمتعظالبته که حرف وحديث ميسازد والبته که ضرب المثل < ،نآاين مراتب وتضاد در
   :ويکتورھوگو سخن بجائی دارد که ميگويد

   .مھم اين است که انسان خرابی ھاراجبران کند ،دردل انسان ھا گاه خرابی ھائی ببارميايد

  اما موضوع سوگند 

ھمانطور که عرض شد ميل وگرايش تازه وجوان اعليحضرت نسبت به قانون درحدی سرکشی عاشقانه يافته که به 
معضل سوگند وھمين به سراغ اصالح سوگند رفته اند گوئی ھمه چيز حل شده ده وبرای اولين بار م سرايت کرسوگند ھ
   .مانده است

 -ميھن  به خدا –شاه  –مريکا درخواستی دارد که شعارخدا آمد که اقای علم به شاھنشاه عرض ميکند که سفيرآيادم 
به <  :شاھنشاه ميفرمايند دشاه تبديل گردد وسفيرميگويد که روحانييون به اين تغيييرخيلی عالقمند ھستن –ميھن 
  >شده ھمين يکی مانده ھمه مشکالت حلمريکا بگوئيد آسفير

  ماهيت سوگند

 رقرا ناظر سوگند قرارواعتراف وياتعھدی است که شخصی ازروی شرف وناموس خودميکند وخدا ويابزرگی راشاھد و
   >، باالترين مراتب تاکيد استقسم درکالم< :عالمه طباطبائی گفته است ،ميدھد

ن قسم ياد آ. يعنی بيان چيزی که برای ، دو رکن وياصفت فلسفی درکنارھم ھستند  نخست رکن مورد قسمدراين تعريف
   .ه استدوم رکنی که  بواسطه اھميت واعتبارواالئی که دارد ضامن وشاھد قسم قرارگرفت   .ميشود

عتباران درحد مورد وھمچنين قسم به چيزيکه ا بنابراين قسم بدون وجود ھريک ازدورکن فوق الذکر، قوام پذيرنيست
  .، قسم شناخته نميشوداست وياکمتر قسم

 واين چنين نظريه ای باذات  ،نميتوان به قانون اساسی وياقانون قسم خورد که مروج ونگھبان قانون باشد نتيجه اينکه 
  .فلسفه قسم مغايرت تامه دارد

ازمنه قديمه رواج داشته وپايگاه قسم ھم خداوند بزرگ وگاھی اشخاص مورد  ،دربين ايرانيان وحتی ملتھای ديگرقسم از
ولين مرتبه امپراطورھای روم برای ضمانت سابقه سوگند به خدا به تمدن سومری ھا ميرسد وبرای ا –احترام بوده است 

   .نھارابه مھرخدايان ممھورميکردندآپيمان نامه ھا 

    .بين اعراب قبل ازاسالم قسم به بت ھا وبت بزرگ مرسوم بوده است

سقراط حکيم که ساليان دراز درجامعه پزشگی پايه  سوگند نامهدرايران باستان سوگند به اھورمزدا وشاه رسميت داشت 
   .سوگند پزشکی راتشکيل ميداده خدايان راگواه گرفته است

   .سمانی واجد رسميت شده استآسوگند درتمام جريانات دادرسی دردادگاھھای کشوربراساس نام خدا وکتاب 

تعھد شاه رابه  ظف گرديد سوگندی که بنام خدادرقانون اساسی مشروطيت ايران برای اولين بارپادشاه به اتيان سوگند مو
 ،باھمين سوگند ريامھرآمحمد رضاشاه  - رضاشاه کبير -احمد شاه قاجار  .وظائف مقرردرقانون اساسی موکد ميسازد

   .کردند ياد ۵٩بان سال آرضاشاه دوم نيزھمين سوگند رادر نھم واعليحضرت سلطنت وايران مداری کردند 

    .نمايندگان مجلس درادوارتقنينيه باسوگند به خداوند مشروطيت ايران رااداره کردند

   .نھاھم فقط سوگند به خداراسوگند ميداندآيران سوگند به خداراسوگند ميشناسند دين مردم ا
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ن گرفته وقتی تز سوگند به قانون مطرح ميشود مفھومش برای توده مردم ايران اين است که جای خدارادرسوگند قانو
وانتساب چنين برداشتی به طراحان سوگند باالترازخداوند است  رظقانون درنيد که آاست  وبرای مردم اين توھم بوجود مي

 وجامعه سياسی ايران رابه دو درمبارزه باجمھوری اسالمی به حمايت مردم از جمھوری اسالمی می انجامد اعليحضرت 
   .وردآود که اين عمل رابتوان يک استراتژی  مثبت مبارزه بحساب خدا وبی خدا قسمت ميکند تصور نميش دسته با

نرانميدھد قدرت آ ومصلحت انسان بواسطه قدرت گويائی ھرچيز که بخواھد ميتواند بگويد ولی وقتی عقل اجازه ممکنات
  .گويائی بايد ازعقل تبعيت کند
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