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  وليت بوروي شاهنشاهيـــاز پ

  تا

  پوليت بوروي شوراي باصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

پوليت بورو که به معنای دفترسياسی است ازاصطالحاتی است که درحقوق سياسی کشور 
   .جاگاه خاص ومھمی داشته است ،جماھيرشوروی سابق

   :شوروی بشرح زيرتعريف شده است یدفترسياسی وياپوليت بورو

  ١٩١٩سال  پس از ھدايت کند و بوسيله لنين پايه گذاری شد تا انقالب را ١٩١٧سياسی درسال  دفتر«
عضو داشت  )۵پنج (مزبور به مرکز قدرت سياسی شوروی تبديل شد واولين دفترسياسی تنھا  دفتر

  ».لوکامنف وکريستينسکی –الين است –تروتسکی  –که عبارت بودند ازلنين 

حزب واين نھاد ازباالترين اعضای کميته مرکزی ری دفترسياسی نھاد اصلی قانونگزاری وسياست گذا
ن دفتراتخاذ آھمواره تصميمات کالن ازجانب  و ،تشکيل وقدرت واقعی جماھيرشوروی رادردست داشت

   .دنداشته ان عضويت دفترسياسی راخانمھا ،نھم درکرملين بود به گواھی تاريخ شورویآميشدومرکز

  پوليت بوروي شاهنشاهي 

اسناد سياسی دوران سلطنت شاھنشاه ايران حاکی است که دردوران حکومت سپھبد زاھدی يک پوليت 
   .وجود داشته است موقتا  )باھمين نام( بورو

   :قای جھانگيرتفضلی نوشته استآ

صالح ميداند يک پوليت  کردم که اگره حکومت سپھبد زاھدی به شاه پيشنھاد رو<درميان د
يک عده ای دراطرافش فکرکنند که ازچه راھی حضرت ونظراتشان رايعلکه اوامرا ؛بوروتشکيل شود

. چنين بنظررسيد که شاه ازاين نظرکه درروند سياست استالين بود بھتروزودتراجراوعملی ميشود
وصالحيت شرکت درپوليت بورو استقبال کرد وفرمود شما صورتی ازاشخاصی که بنظرتان ميرسد 

رادارند تھيه کنيد  سه روزبعد که احضارشدم نامھائی که بنظرم شايسته شرکت درپوليت بورو بودند 
  :ن اشخاص عبارت بودند ازآبرروی کاغذ نوشته وتقديم شاه کردم 

پ يسرلشگرنصيری وسرت –سپھبدعبدهللا ھدايت  –اسدهللا علم  –عبدهللا انتظام  –دکترعلی امينی 
  .بختيار

قای تفضلی درگزارش مفصل خود به انجام تصميماتی ازقبيل ورود به پيمان بغداد وبرکناری سرلشگر آ
   .ه شده استن دادآزاھدی ازنخست وزيری وتصميماتی که ميتوان عنوان تصميمات کالن سياسی به 

    تطبيقي پوليت بورو با دفترسياسي شوراي باصطالح ملي برداشتهاي قابل استفاده 
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جماھيرشوروی وپوليت  )دفترسياسیپوليت بورو (درباره  ازمختصرفشرده ،برادشتھای اين تحرير
   :اينھاست بوروی شاھنشاھی 

مبتکرفکردفترسياسی لنين بوده ودرحقوق سياسی کشورھا ازجمله قانون اساسی مشروطيت  -١
انون اساسی شايد بتوان گفت که شورای مصلحت درقچنين پايگاھی ديده نميشود ايران 

زيرا باالترين  ،جمھوری اسالمی تاحدودی شباھت نزديک به دفترسياسی جماھير شوروی دارد
ف متوق مقام وقدرتی است که ميتواند حتی فروع وواجبات دين وحتی اصول قانون اساسی را

  االجراسازد

ه ب که ميتوان گفت تقليد وکپی پوليت بوروی شوروی است !دفترسياسی شورای به اصطالح ملی
قدرتی که  و ه شده دزائي !طبرزدی درزندان جمھوری اسالمی[حشمت هللا] ابتکار اعليحضرت ويا 

نرا تحت الشعاع قرارداده آواجد کامليتی است که شورا وھيئت مديره  دفترسياسی منظورشدهن آ برای
   .است

نتشر مشوراھيئت مديره ودفترسياسی  ینکه تاکنون يک متن رسمی وتصويب شده ازاقتدارحقوقآبا
باھمين (ولی دراولين نسخه ای که درمدت کوتاھی دردسترس بود  ،نشده
يت دفترسياسی يا پول اصطالحی که در اختيارات . دقيقا ) دراختيارات دفتر سياسی مالحظه شدعبارت

  .منعکس استبوروی حزب کمونيست شوروی 

 فترد وھمچنين در ،دفترسياسی بوده اندبرجسته ترين شخصيت سياسی کشورشوروی عضو  -٢
) برجسته ترين وممتازترين ومشھورترين  پوليت بوروی شاھنشاھیسياسی شاھنشاه (

 که شايدعضو دفترسياسی بوده اند بنحوی  ،ن زمان کشورآشخصيت ھای سياسی ونظامی 
   .بوده اند ايران ازبھترين افراد باتجربه وريشه دار مذکور افراد ،ن زمانآبشود گفت که در

پوليت بورو درجماھيرشوروی وشاھنشاھی ايران اين توجه به ترکيب شخصيت ھای تشکيل دھنده 
مھم رابتصديق مياورد که دفترسياسی بمناسبت اقتداری که دارد ودستورات اوست که به ھيئت مديره 

اھداف  وگاه به مقاصد آجرا ابالغ ميشود بايد متشکل ازشخصيت ھای برجسته وباتجربه وبرای ا
وزن  ،عواق در ک امرتبليغاتی ونمايشی نيست وياسازمان باشند ودفترسياسی يمورد اعتماد و کشورو

به شخصيت افراد تشکيل دھنده  هن بستآجوديت شورا وھيئت مديره اھميت تصميمات ومو و
   .دفترسياسی است

، واجد شخصيتھستند بايد وياسازمانھا واحزاب اصوال کسانی که درمصادر تصميم گيری امورکشور
 وپربار ازومعروف وشناخته شده  باسابقه وغنی ازتجربه درکارسياسی -، وزنه سياسی معروفيت

مريکا تشکيل شده ازکسانی که بيشترين آمريکا شورای امنيت ملی آباشند  درھمين  اعتمادعمومی 
  .شھرت وسابقه اداری ونظامی وامنيتی راداراھستند

شورای ملی ازافرادی اين رکن مسلم يعنی تشکيل دفترسياسی  درمقام تطبيق مالحظه ميشود که 
برون ودرون کشور  ، باتجربه سياسی ومورد احترام واعتماد جامعه ايرانی اعم ازباشخصيت سياسی

ُ کامال ت شنا به مبارزه آ ، ناکسانی ھستند کامال ناشناخته برای مردم ،ن افرادآوبجای  است ھیـــــ
، بی تجربه درکارھای سياسی ودرعبارت کوتاه وزنه ھائی که قادر به تحمل کشور وضعيت و سياسی

ستند ھمان نامه ای که به خامنه ـــــــيـــــــن باشند ارزه عليه جمھوری اسالمیوحتی درک مشکالت مب
 مبارزه جريان حاکم بر گاھی ازآ ، فقرتشخيص و نا، نادانیدليل خامی !به عبارتی ای نوشته شده

زاديخواھی آمدعی ميشود ازيکطرف گاه به جريان حاکم برمبارزه ميداند که نآ ھرانسان کمی .است
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 زادی بيانآنقص که به گزارش گزارشگران بدون مرزدربه حکومت کشوری  ودمکراسی شد ومتقابال
دی بتای را مس خامنه، نميشود اظھارعبوديت وبيعت کرد  ،است کشور ١٩٧بين  در ١٧۴رديف 

 به او را طمطراق] از[پر ن نامهآ ،يت بشری شناخت وازسوی ديگرخونخوارومتھم به ارتکاب جنا
وتمام  باعث تشويق اوبه شرارت ميشودبقول سعدی  هاين يک نوع عجزوالعالجی است ک.نوشت 

   .ارکان مبارزه عليه جمھوری اسالمی را به تزلزل ميکشد

  تش استآستمگرروا مدار      اشک کباب باعث طغيان  اظھارعجز پيش

  دم هاي حقير به كارهاي بزرگآانتصاب علت 

موزش ھای آمسئله قابل توجه اين نيست که چرا افراد دفترسياسی شورا خام وبی تجربه وتھی از
ياسی دفترس رنظيرمنتصبين د ،اکه دريک جامعه ھمانطور که افرادزيادیچر ؛سياسی ومبارزاتی ھستند

 اين افراد لذا اينکه  ،ھستندزياد ردم ھم مورد اعتماد م و شناآباتجربه ودمھای آ ،کنونی شورا ھستند
 مسئله مھم ودرک ،سطحی وبی سابقه وياباسوابق مشکوک به تصدی دفتر سياسی گمارده شده اند

    .کردنی وقابل علت يابی است

   :پاسخ اين پرسشی که ممکن است کلی باشد ميتوان چنين يافت

کسانی راانتخاب ميکند که بيشترازديگران روح فرمابرداری  ،کر وفرمانبردارانسان برای استخدام نو
اجرا نخواھند وبه اصطالح شاخ برای ارباب  چرا ودليلِ  ،اطاعت داشته باشند ودرمقابل امر وفرمان و

نشوند ونيز کسانی به نوکری انتخاب شوند که شغل نوکری وفرمابرداری برای اويک امتيازوترقی 
   .اجتماعی وسياسی محسوب شود

ته ميشود نھا گفآردوی اين خصوصيات درانتصاب افراد دفترسياسی بکارگرفته شده است که وقتی به ھ
خابات نھا گفته ميشود شرکت درانتآوقتی به  .نه وياچرا نگويند ،ای کرنش وبيعت کنيد نسبت به خامنه
رانتخابات شرکت د حاال چطور توصيه ، نگويند ای بابا ماھفته قبل تحريم راتوصيه کرديمراتوصيه کنيد
 تبه سفار شان را یمرانه کنيد که مردم راآيه ـــــــنھا گفته ميشود توصآوقتی به  و ؟رامطرح سازيم

   .خراين کارخيلی بدوبی سابقه استآبدھند نگويند  [بيگانه]

تاريخ ايران ھم نشان ميدھد که فرمانروايان کشور تمايلی به داشتن خدمتگذاران شايسته ودانا 
نی بوده اـــنھا ھم بی عالقه نبوده اند وبيشترمتمايل به کسآوحتی درمحو کمترداشته اند  ،وباشخصيت

   .رحد اطاعت محض شکل يافته وازطبقات پائين باشندنھا دآاندکه شخصيت 

بيگانه به حساب جھل وعدم تشخيص خيروشرميگذارد  از سياسی را البته عوام اين اطاعت محض دفتر
نقدر احمق نيستند که ازتشخيص آحضرات  ،االولی واقعيت دررابطه اطاعت ونوکری بيگانه است و

  .داين مسائل پيش پاافتاده عاجزباشن

نھا آانسان ھا بيشتربدنبال طرف توجه قرارگرفتن ھستند وھرچيز وھرکسی که اين موقعيت رابرای 
   .فراھم کند نمک گيروقدردان ميشوند البته بطور موقت

 کشور درسطح مبارزه ايرانيان خارج از مده اندآافرادی که به انتصاب باصطالح دفترسياسی در
يت ودرنھا، بعضا باکوله باری ازاتھام وابستگی به جمھوری اسالمی ، بی اعتقاد، بی تجربهناشناس

اين افراد وقتی به مقام ،اعتماد ايرانيان داخل وخارج ھستند افرادی فاقد شخصيت سياسی وبی
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 يرگن عده معرفی ميشود البته که نمک آوموقعيتی نھاده شوند که شخص اعليحضرت به کارمندی 
   .دنھا داده شوداجراميکننآوبه بھای طرف توجه قرارگرفتن ھردستوری که به  خود ميشوند  »قایآ«

جمھوری اسالمی درمورد رجائی وديگران بکاربرد  به مدينه و دورو محمد در ھمين سياسيت را
اسالمی منصوب شد ويک  جمھوریی بود به مقام نخست وزيری رجائی که يک معلم مدرسه ابتدائ

   .نھاآميدان دارتره بارھم به سمت فرمانده پاسدارھا وبسياری نظير

  توضيحي براي تكميل تفاوت

    :اينجا يک توضيحی برای تکميل اين تفاوت بجاست

سياسيت کشور درمسيری محکم حرکت  ی درزمانی تشکيل شده بود که ارابه پوليت بوروی شاھنشاھ
حرکت راتسھيل ومرتب مينمود ولی پوليت بوروی شورای باصطالح  وليت بورو،درواقع پ ميکرد و

ملو ازدشمنان ميخواھد حرکت ناھمواروخطرناک وم وپوسيده ودرمسيری فروريخته وشکافته  !ملی
راه خطرناک دارد ولی  ابه ازاينازبه شخصيتھای باتجربه درراندن ارخيلی بيشتر ني بالطبع و کند
کترين کوچدارند که  ابه کسانی ھستند که ھريک مشاغلی داشته ورانندگان ار ،زهشرايط حاکم برمباردر

   .ابه ديده نميشودنھا برای حرکت دادن ارآ صالحيت در

  وجه تمايز ديگر

ميتوان به  !دررديف وجه تمايز بين پوليت بوروی شوروی وپوليت بوروی شورای به اصطالح ملی
   :دومورد اشاره کرد

زن عضويت نداشته اند ودرپوليت  ،وی شاھنشاھی وجماھيرشورویاينکه درپوليت بور -نخست
   !!و اين البته امتيازی استدوتا خانم ھم جاخوش کرده اند  !بوروی شورای به اصطالح ملی

اين ميباشد که درپوليت بوروی جماھيرشوروی شخصيت  ؛که بسيارقابل توجه وتعمق است -دوم
) ودرپوليت بوروی شاھنشاھی ھم معلوم صدرپوليت بورو معلوم ومشخص بوده (ازجمله خروشچف

است که شاھنشاه درصدرقرارداشته به اين توضيح که موضوعات ازطرف ايشان به پوليت بورو 
م والجر ،معلوم نيست که صدر پوليت بورو کيست !ارجاع ميشده ولی درپوليت بوروی شورای ملی

    .صميم مقيد ميسازد کيستمرجعی که پوليت بوروی شورا رابه بررسی واتخاذ ت يافت نميتوان

موضوع معلوم نيست اين  مرجع ومقام ارجاعِ  !علت اينکه درپوليت بوروی شورای به اصطالح ملی
ا بيگانگان نرآن مستقل نيست يعنی کيفيت سياست واستراتژی آوپوليت بوروی  !است که شورای ملی

  ١ )اپوزيسيون دردست کيست داليل درتحريرمھار( .تعيين ميکنند

 ) اھميتی به شخصيت سياسی ومنزلت اجتماعی افرادپوليت بوروه ترکيب دفترسياسی (ئلی کيکی ازدال
دم ھای کوچک وبی اعتبارھستند برای آمنصوب کرده که  ن سمتآنداده وکسانی رادرسياسی دفتر

دم آولی  ،ھمين است که اشخاص باشخصيت وبااعتبارحاضرنميشوند که تابع دستورات بيگانه باشند
ئی وبی اعتبارنه تنھا درک اين ننگ رانميکنند بلکه افتخارھم ميکنند که عضو دفتری ھستند ھای سرپا

  .که دستورات بيگانه را به اجراميگذارند
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  رابطه كارو كارداني 

برای ( گفته پرمغز ،دانی اھميت بسياری داده استبه رابطه کاروکار ،کنفسيوس  فيلسوف شھيرچينی
   .اوست از )به افراد کوچک سپرده شود  گ،ھای بزرکه کاراينکه کشوری تباه شود کافی است 

افسردگی خودرا پنھان  ،ا سپرده شودنھآموزش آکنفسيوس ازاينکه افراد به کارھای خارج ازتجربه و
  .> يادکرده استشوب اجتماعیآوازچنان مسيری دراجتماع بنام < نکرده

درباره  نبوده وگفتارھای گرانینفسيوس غافل مورد توجه ک ن مھمِ آفرھنگ غنی ماايرانيان ھم از
   .> بيادگار گذاشته اندھرکسی رابھرکاری ساخته اندسپردن کاربه کاردان ودربيان کلی <

   :وگفته است سعدی کتجکاوی خاصی درفلسفه کنفسيوس ازخود باقی گذاشته است 

  تدميآدمی باش وگرنه مرغ باشد      که ھمين سخن بگويد به زبان آبه حقيقت 

مقصود ازخودشناسی  ،دميت رادرفضائل چندی ازقبيل عدل حکمت وخودشناسی دانسته اندآ، حکما
اعتماد عمومی ، تجربه کاری  ،، ظرفيتش ازنظرعلمیاين است که انسان خودش رابشناسد که کيست

 خودش راانسان تا  ؟مسئوليت ھای ناشيه ازکاررابطه الزم وجود دارد و بين اينھايا آ چقدراست و
  ؛دارد ت مشھوریسنائی دراين باب بي ،درکاری که مربوط به ديگران است دخالت کند دنشناسد نميتوان

  کسی چه بشناسد ھرکه اونفس خويش نشناسد         نفس ديگر

   :بابا طاھرعريان ھم دوبيتی مناسب مورد را چنين ياد کرده است

  ابرده ای ره درخراباتــوات        توکه نتوکه ناخوانده ای علم سما

  بياران کی رسی ھيھات ھيھات ه سود وزيان خود ندانی       ــــتوک

ت چيزی . ظرفيکه خارج ازظرفيت قبول محتوا ممکن نيستخودشناسی راميتوان به ظرفيت تشبيه کرد 
بب . ظرفيت سگاه استآرفيت خود ن معلوم نباشد ھرانسانی به ظآن کم وکيف آنيست که برای صاحب 

   .اھليت درکاروياعدم اھليت ميشود

قبول کارومسئوليت  ) خارج ازظرفيتشدميت استآدارای انسانی که دارای فضائل انسانی است (
  .نميکند

   :مده استآقای جھانگيرتفضلی درمورد پوليت بوروی شاھنشاھی آدرھمان نوشته 

ی ، شاھنشاه به تفضلقای تفضلیآروی شاھنشاھی ازطرف پس ازارائه صورت شخصيت ھای پوليت بو
  .>من برای چنين خدمتی کوچک ھستم< :؟ تفضلی گفتهميفرمايند چرانام خودت راننوشتی

باز درھمان گزارش ميخوانيم ھنگاميکه دولت شاھنشاھی شرکت ايران رادرپيوند بغداد تصويب کرد 
ذاکرات سياسی ام مخالف شرکت ايران درپيمان من چون درم< ؛وزيرخارجه کشور استعفا نمود وگفت

   >ھای نظامی بودم اکنون مصلحت نميدانم که درمقام وزارت خارجه باقی بمانم



 حقوقدان -از پوليت بوروی شاھنشاھی تا شورای به اصالح ملی! اميرفيض          ۶ برگ ٢٠١٣/٠٧/١٣ ،شنبه )شيدکيوان ( 

دميت رسيده آدم باشد به حد اقل مراتب آاين نمونه هابراي اين است كه انسان خودش بايد 
   .باشد كه ظرفيت خودش رافداي جاه ومقام نكند

دميت به ظرفيت خودشان آربا حقيقتا در !سياسی شورای به اصطالح ملیاگراين بچه ھای تخس دفتر
دميت راھوس وبلند آولی وقتی جای  ،ب شوندآلت وشرم وسنگينی بارمبارزه نگاه کنند بايد ازخجا

قضيه شکل حاضررابه خود ميگريد که گرفته و لذا  ،پروازی وازھمه مھمترلفت وليس مالی گرفت
  .است

خودشناسی دعوت کرده وانسان ھارا ازقبول کارھائی که خارج ازطاقت ن ھم پيروان اسالم رابه آقر
ن آعلت اھميت خودشناسی درقبول کارھا تالی فاسد وخساراتی است که از ،ست منع کرده استنھاآ

   .مردمان نابکارمتوجه کارومردم ميشود

بفکرحيثيت ورند ونه آب ونانی باشد روی ميآن آبھرکاری که در ،دم ھای بی ظرفيت وفاقد اھليتآ
ا نھآ د وننه بفکرحاصل کاروزيان وارده به مردم ميباش و ،که ندارندزيرا ،وشرافت خودشان ھستند

ھمداستان وھم فکرند که خيال ميکنند اگردرجايگاه بزرگان وصاحبان صالحيت نشستند دراين واھمه 
   .درحالی که حقيقت منطبق بااين بيت است وتوجه عمومی ميگردندھمان اعتبار واجد 

  جھان شود معدوم ما ازھُ  ر وم        وکس نيايد به زيرسايه ب

  

 


