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  از فرّ پادشاهي تا سرمايه سياسي

  حقوقدان -اميرفيض

که سابقه ای بسيارکوتاه  ،به ادبيات اعليحضرت است »سرمايه سياسی«مناسبت اين تحرير ورود 
   .) بکارميرفتسرمايه ملیدارد وقبال بجای سرمايه سياسی عبارت (

ھمانطور  ،است به اين دليل باشد ملی ممکنتصور ميکنم جايگزينی سرمايه سياسی بجای سرمايه 
   .يد به سرمايه ای اطالق ميشود که متعلق به ملت باشدآکه ازاسم سرمای ملی برمي

برخی ازسرمايه ملی بنام سرمايه اجتماعی ويا ثروت ملی  ياد کرده اند زيرا سرمايه اجتماعی وملی 
را ممکن راسی يک کشورا شامل چيزھائی ميدانند که زيربنای توسعه فرھنگی واقتصادی وسي

، ، ھماھنگیاطمينان جامعه شناسان عقيده دارند که ازطريق اين سرمايه است که اعتماد، ،ميسازد
، ، ازدياد جرايمن سبب تيره گیآيد ونقصان آ، عالقه به وطن ورفاه ورستگاری بوجود ميھمکاری

   .شودبی اعتقادی وياس ونااميدی وازھمه مھمتربی عالقگی به وطن راسبب مي

   .> ياد کرده استثروت نامرئیبانک جھانی درکتابچه معرفی بانک ازسرمايه اجتماعی بنام <

  نتيجه گيري  

ست که ازتوضيحاتی که متوجه سرمايه ملی ويا سرمايه اجتماعی شد می بينيم که دشوارا
   .دارای سرمايه ملی شناخته شود اعليحضرت درمقام يک شھروند

 قای اسماعيل نوری عالآ! که تعلق سرمای ملی به رضاپھلوی ازابتکارات اسناد مبارزه نشان ميدھد
راه  ا درست  واعليحضرت ھم درچندين مصاحبه اعالم فرمودند که حاضرند سرمايه ملی خودشان را
   .زادی ايران صرف کنندآ

 ای بکاربرد که گفت رضاپھلوی بايد > رادرمقالهسرمايه ملیقای نوری عال برای اولين بار <آ
   .محترمانه کنارگيری نمايدباايجاد ھمبستگی ملی ازسرمايه ملی اش استفاده کند و

  سرمايه سياسي چيست 

   .نرا ازديگران متمايزميسازدآسرمايه نوعی برتری مادی ويا معنوی است که صاحب 

توانائی واستعداد وامتيازی که شخصی ازنظر سياسی برديگران  ؛بنابراين سرمايه سياسی ميشود
   .شناخته ميشودبرتر 

بودن به معنای فعال بودن برای کسب قدرت  سياسی ،است سياسینکته مھم درتعريف باال واژه 
   .است

لمانی تعريف جامعی ازسياست وسياسی بودن دارد که برای بسط اين آجامعه شناس  ،وماکس وبر
   .ن رجوع ميشودآتحرير به 

سياست حرفه وتالشی است برای مشارکت درکسب قدرت وسعی دراعمال نفوذ برای اوميگويد <
. بنابراين ھرکس اختصاص دادن قدرت به خود درھررده ای ازتشکيالت اعم ازگروه ھا ويادولتھا
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ه وجاھت ويامقام بھراقدامی برای مشارکت درقدرت دست بزند عمل باھرانگيزه ای چه کسب مال وچ
  >ستسياسی اتخاذ کرده ا

    >نچه به دولت مربوط ميشود يک امرسياسی استآ< ؛جامعه شناس ديگری گفته است

ازباب ميبينيم که سرمايه داران سياسی التعد والتحصی ھستند  ،با توجه به تعريف ماکس وبرو
 –) عروج وافول سرمايه سياسی مصباح يزدی( >سرمايه سياسی استمصباح يزدی < - نمونه

ھاشمی رفسنجانی  ->س بعنوان يک سرمايه ملی بايد حفظ شودروزقد< محسن رضائی 
عظيمترين مخزن اسرارالھی وبزرگترين سرمايه اخالقی وسياسی واجتماعی که مبنای بشريت <

<زندانيان  – >است رادرمکتب اھل بيت داريم ودرواقع چيزی غيرازاين مکتب درعالم نميشناسيم
  سياسی قھرمانان ملی ماھستند>

موسوی وکروبی  –باد ونور بنام سرمايه ملی ناميده ميشود آرشھرستان محمود ناطق نوری د
  .شيخ فضل هللا نوری ومدرس ھم بھمچنين –سرمايه ھای سياسی  معرفی شده  اند 

ص به معنای سرمايه سياسی گرفته شده اند اشخاازموارد باال اين دريافت حاصل است که  
ص معين ظاھرشده است نه سرمايه ای که متعلق به ودرکالمی ديگر سرمايه سياسی به معنای شخ

شخص باشد زيرا درحالت دوم سرمايه قابل خرج کردن است بدون اينکه صاحب سرمايه دخالت کند 
   .ولی درحالت اول سرمايه منفکِ ازصاحب سرمايه نيست

ه متوجه حالت دوم است کن خود ميدانند آ از نراآديدگاه اعليحضرت نسبت به سرمايه سياسی که 
   .ميفرمايند

ن برای اتحاد مخالفان رژيم بھره خواھم گرفت>  يعنی آ <من دارای سرمايه سياسی ھستم واز
امتيازی ميدانند که بران استيال دارند وبه عبارت ديگر بدون اينکه خودشان  سرمايه سياسی را

د تعريف ماکس وبرو) سرمايه سياسی شان رابه مصرف اتحادرمجرای کارسياسی قرارگيرند (
    .گروھا ميرسانند

نراھم خودشان تعيين آبنابراين اعليحضرت سرمايه سياسی خودشان راحقی ميدانند که جھت مصرف 
   .خواھندکرد

نھم آشناخته شده پای شناخت وارزيابی ماھيت حق وکيفيت تحصيل  ھمينکه سرمايه سياسی حق
   .حق شناخته ميشود ،نآ وکيفيت قانونی تحصيلِ  ،د  زيرا حق ازطريق ماھيتمآپيش خواھد 

شامل کنش ھا وواکنش ھای سياسی متعددی ميگردد که  ،حقسرمايه سياسی به معنای  ،لھذا
درميان رھبران سياسی گرفته تا فعالين سياسی کوچک جريان دارد  وھرکس بقدر درسطحی وسيع 

   .ظرفيت وفعاليت خود ازسرمايه سياسی نصيبی ميبرد

  سيب پذيري سرمايه سياسي آ

، بازيافت رھبران سياسی ودرمرحله دوام بازيافت ھمه کسانی است که سرمايه سياسی درمرحله اول
   .نھا به نام فعالين سياسی نامبردآ ه فعاليت ھای سياسی مشغولند که ميتوان ازبکم وبيش 

کسانی که به خواست تحصيل قدرت ويامشارکت درقدرت  فعاليت سياسی ميکنند ودرزمره رھبران 
نجا آ اين سرمايه ھای سياسی از ،دارای کم وبيش سرمايه سياسی ھستند شناخته ميشوندسياسی 
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ويادرعمل  درحد يک بی احتياطی درگفتار ؛سيب پذيروشکننده ميباشندآ، بسيارھم که اکتسابی ھستند
درست مانند سرمايه يک تاجر که دراثربی احتياطی  ،فنا ميگردد ،ن فردآتمام سرمايه سياسی 

  .ميشود وازسرمايه مادی اوخلع يد ميگرددورشکست 

شخص سياسی که ھمگان دارد که ميکويد < يکی ازنخست وزيران ايتاليا دراين مورد سخنی مقبولِ  
   .> يعنی سرمايه سياسی او بھيچ تبديل شده استخالفی مرتکب شد بايد کنارگذاشته شود

سبت تناقض گوئی مسخره بمنا را <اروپائيان بوش ؛توماس فريدن درنيويورک تايمز نوشت
  >ميکنند

  .يعنی تناقض گوئی سبب سقوط سرمايه سياسی ميگردد

  ارزيابي سرمايه سياسي اعليحضرت 

که گاه ھمانطور که عرض شد ھرشخصی که فعاليت سياسی ميکند دارای سرمايه سياسی ھم ميشود 
   .منفی وگاه مثبت است

ن اساسی کشوراست وھمينکه فعاليت تحصيل فرايند سياسی برطبق قانو ،سرمايه سياسی مثبت
، سرمايه سياسی جنبه منفی پيدا ميکند وجای سرمايه سياسی ازچارچوب قانون واصول خارج شد

، تناسخات درسخن وعمل ، تشتت عقيده ونظر، تناقضاتاھرج ومرج فکری ونظریسياسی مثبت ر
خفت واتھامات وامثال  تبديل بهرا وسرمايه سياسی مثبت که مايه استواری شخصيت است  ميگيرد

   .نھا ميسازدآ

درکمال تاسف سرمايه سياسی مورد نظر اعليحضرت ازمقام استواری ومتکی به قانون به مسير 
  .منفی افتاده است ودرھمان مسيرانحرافی ونامقبول حرکت دارد

  روغن ريخته خرج چراغ مسجد

اعليحضرت اظھارتمايل نزديک به اصراردارند که سرمايه سياسی خودشان را صرف نجات کشور 
ی ؟ سرمايه سياسی منفی که مجموعه ازبی اعتباری ھا وقول وقرارھا. کدام سرمايه سياسیکنند
؟ اگرارزشی چه ارزشی دارد که صرف مبارزه بشود ،موش شده وعدول ازقانون اساسی استافر

   .نتيجه ای رسيده بوده ست وسی سال گذشته بداشت که دربي

  :اين سخن ازاعليحضرت است كه

وظيفه ھرايرانی اين است که ازقانون اساسی اطاعت کند ولی من بعنوان پادشاه  وظيفه من و<
   )۶٢اسنفد سال >  (ن قانون  استآ ن دفاع ازآقانونی نقش مھمتری دارم که 

  ؟ن ديده نميشودآوجود دارد ويا درقھقرا ھم اثری از ن سرمايه سياسی مثبتآيا امروز ھم آ

  تفسيرنامطلوب

ميتوان گفت که ارتباطات اجتماعی داخلی وخارجی اعليحضرت که بارزه ای بسيارمھم است 
 به معنای سرمايه سياسی گرفته شده است  به نادرستی  ن بھره کافی دارندآواعليحضرت از
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اينکه سرمايه سياسی مثبتی ندارند وخود ايشان ھم درحاليکه چنين نيست واعليحضرت درعين 
بھتراست  >انسان شرم دارد ازاينکه کاری برای نجات کشورش نکرده استبارھا فرموده اند که <

   ؛ورده شودآعين عبارت ايشان که بسيارگيرا ومنصفانه است به اينجا 

دم آ. اصال دم پائين نميرودآ ب خوش ازگلویآ. اصال دريک چنين موقعی من نرسيدهداصال بفکرخو<
شرم دارد که بتواند سربلند راه برود درحاليکه ميداند وجدانا درراه مملکتش ھيچ کاری نکرده است  

  )۶۵مريکا فروردين سال آمصاحبه صدای (

به اتحاد دعوت ميکند وموفقيتی نداشته  اسال است مردم ر ٢٠رضاپھلوی < ؛واشنگتن پست نوشت
واجد پايگاه اجتماعی وھويتی ھستند که جنبه اکتسابی ندارد وناشی  شاناي معھذا ،>است

، تقرب واحترام به باورھای عمومی به حال مردم، توجه ، گرايشھای ارثیعمومی ازمحبوبيت
 ايشان  ايزدی است که به شخص رـــنھا فّ آ که الزمه وجودی ھمه، بيعت ھای عام، عمومی مردم

   .تفويض شده است

سيب پذيری ھم درحد  آ اين نوع پايگاه اجتماعی ھيچ ارتباطی به سرمايه سياسی ندارد وبالطبع از
وعدم توجه  ،سيب پذيری ھا مصون بوده اندآچنانکه پادشاھان ازچنان  ،زيادی مصونيت دارد

   .مسئوليت به پادشاه درمتمم قانون اساسی ھم برعايت ھمين اصل است

، وری اطالعاتآسال جمع  ۵٠ابر گزارشات منتشره پس ازبناين نکته شنيدنی است که <
ن ممکن آموختن آ روانشناسان به اين نتيجه رسيده اند که ويژگی رھبری ذاتی وژنيکی است و

   >نيست

 واين ھمان است که درفلسفه ايرانی وزرتشت بنام ف ٌ    .ايزدی معروف است رـــ

 اجتماعی تاريخی وھويتی ھستند که باباری اعليحضرت اگرسرمايه سياسی ندارند واجد اين پايگاه 
نجا که تحصيل اين پايگاه يک امرطبيعی وھويتی آاز ،ن ندارندآ نکه خودشان تمايلی ازاستفاده ازآ

   .ن مسيرقرارگرفته اندآ درحال بيزاری در است بطور طبيعی وعليرغم خواست خودشان وحتی

ن آ وبرعکس  که اعليحضرت از، ارتباطات سياسی با خارجيان گرايشھای اجتماعی به اعليحضرت
بنام سرمايه سياسی ياد ميفرمايند ھمه وھمه بازده پايگاه اجتماعی ايشان است که شخص ايشان در 

   .سھمی نداشته اند پايگاه وردن انآبوجود 

   .شخص اعليحضرت ھم درسالھائی که به بيراھه نرفته بودند حقيقت باال راتائيد فرموده اند 

نچه که من آدرجه حمايت وپشتيبانی وباورمداری ايرانيان راميدھد براساس نچيزی که به من آ<
انجام داده ام نيست بلکه درحرقيقت به سبب کارھائی است که پيشينايان من انجام داده اند ميباشد> 

   )۶۴(سال 

    

  

  

 


