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 نسل بدون رهبري شاهدر بدبختي
  حقوقدان -اميرفيض

  .؟>ترين نسلھاستبخت يا نسل ما بدآ<سوالی مطرح شده است که 

  .>نان نيستآگاھی آ ومی بينند اما ھيچ عالئمی از د<چرا ايرانيان ميشنوند وميخوانند ولمس ميکنن

 ،نجا که ھردوسوال مبتالبه حاکم برمبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی است ويا درصحنه مبارزهآاز
    .ن وارد ميشودآ تحريربه کنکاش در  ناي ،درموقعيت اشکالھا مد نظراست بيشتر

  سوال اول  

اسخ ن برای پآورود به کليت  متعلق به مورد معلوم ومشخص است  انتزاعی است وصفاتی  ،بد وخوب
 وبھرحال جنبه نظری وشخصی  دارد وپيچيده ودشواری است که بسياربی احتياطی ميخواھد کار جامع
  .تضمين کند رانآکه  انسان درستی واصالت پاسخ  موقعيتی قرارندارد در

 در نکه مانوس ھمه ملتھا وفرھنگھا ھست ولی واجد مفھوم واحدی نيستند وآ بدبختی ويا خوشبختی با
ن که تفاوت بين بخت بد وبخت خوب را نشان بدھد دردست آبرای اندازه گيری کالمی روشن معياری 

 نيست واين تفاوت تا بدانجاست  که حتی فقر وناداری که ميتواند فنومنی برای بدبختی شناخته شود در
  .>الفقروفخربرخی از فرھنگ ھا مانند فرھنگ اسالمی فخروسربلندی شناخه ميشود <

بدبختی وخوشبختی عامل ديگری است که شناخت کامل بدبختی يک جامعه را دشوارميکند و  نسبيت
وبيشتر  تقديروتوصيه ھای دينی ومذھبی مانعی است برای مقايسه بدبختی وخوشبختی  ،رضايت
  .نھاآشناخت 

ی خارج ازاراده بدبختی ويا خوشبختی امری تقديری ويا تاحدود بسياری عقيده دارند که ورود ويا نزول
احساس مقاومت وتحصيل  ،نآماست ولی طبيعت انسانھا طوری است که پس ازورود بدبختی ويا نزول 

   .ن درانسان ھا بوجود ميايدآبرای برطرف کردن  تدبير

 بحث بدبختی افراد بعلت تنوع نامحدود وظرفيت افراد کاری غيرمعمول است وبھتر است موضوع در
  .ود کما اينکه سوال ھم متوجه ملت استسطح جامعه وملت ھا مطرح ش

   حاالت ورود بد بختي 

   .دوحالت بدبختی بصورت واقعی برملتی حاکم ميشوددر عقيده غالب براين است که 

ن گردد  آکم پذيرای  ،وکمحالت اول وقتی است که جامعه احساس مقاومت وغريبگی با بدبختی نکند 
ن تشيع دانست که  آل اسالم به ملت ايران باستان  ومتعاقب نرا شايد بتوان درمورد تحميآنمونه تمثيلی 
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 نرا ازدست  دادند وراه سازش ورضايت رابرگزيدندآکم مردم ايران حالت واحساس مقاومت درمقابل  ؛کم
ن سروکاردارند نھايت آنچه دارند وبا آوردند وازآشبختی دردرکالمی ديگربدبختی را بتصويرخو و

عی ازبدبختی خالص وتمام عياراست که جوامع اسالمی را درخود تنيده . اين نورضايت ولذت ميبرند
  .دارد

 که اسالم در ۵٧= راه سازش ورضايت وتحمل مردم ازمصائب اسالمی تا قبل ازشورش توضيح 
جايگزين  ،وامروزه احساس مقاومت وحالت اشمئزاز رگرفت دوام داشتموقعيت اجرائی وسياسی قرا

    .ش سابق شده استرضايت وساز

ازبارزه ھا وتوصيه ھای اسالمی است وبھمين جھت حرکت واستقبال عمومی برای مردم تحمل مصائب 
ن تکليف آنشانگراھميت ورسوب  >خدايا شکر< ه است وشعارمدآن بصورت يک وظيفه دينی درآ از

پايان (تش جھنم وعده داده شده است آازوضع موجود  ھم وضمانت اجرای ناشکری اسالمی است
  )نوضيح

    حالت دوم

ميکند وراه درمان ھم درمقابل  رھائی ازذلت  ودرنھايت بدبختیوقتی است که جامعه احساس  حالت دوم
نھم معلوم است ولی آيعنی بدبختی وارد شده وپادزھربرای درمان  .ن راه مسدود استآلی دارد و

   .ويا پادزھر ھست ولی فاسد وفاقد کاربرد است نيست  پادزھر نآدسترسی به 

 که مقاومت در و ھست  يک تحميلی بود ۵٧. شورش است ۵٧نمونه ای که ميتوان ارائه داد شورش 
کتی که ودرنتيجه بدبختی وفال ن زمان بنظرميرسيدآ حيطه اقتدارمردم اصيل ايران درن خارج ازآمقابل 

  .گرديد امش ورضايت نسبی قبل ازشورشرآجايگزين  ندنرا بد ترين بدبختی ميدانآگروھی ازايرانيان 

که بتواند موثردرپايان دادن به درجستجوی پادزھری کامال عيان است و ،درمعادله حاضر نکبت وبدبختی
ای تاريخی وفرھنگی ايران وشھادت ھای ناظرين استفاده رويدادھ ن بدبختی باشد چاره ای نيست جزازآ

   .کرد

  شهادت سيسرون 

وزبردست ترين وکيل عھد خود ناميده  ين خطيبسيسرون مورخ مشھوررومی که پدرتاريخ وبزرگتر
   :دراظھارنظرنسبت به صفات وخصوصيات مردم دررساله اش نوشته است ميشود

       > <  
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دزھرکه ھرچه سيسرون دريک جمله دقيقا نقش شاه را در بروزمشکالت ودشواريھا بعنوان يک پا 
ورفع  و واجد اين مفھوم است که دربروز مشکالت ازفرھنگ ايرانی بيرون کشيده است ن کنندآبگويد 

    .ھا  وگوشھا واميد ھا فقط متوجه شاه است نه ثالث ديگر ن جشمآ

  شهادت دكترمصدق 

سيسرون که شھادت او مستند قرارگرفت يک فيلسوف ومورخ يونانی بود واين تحرير مايل است 
   .شھادتی ازايرانيان را درکنارشھادت سيسرون دراين تحرير داشته باشد

دکترمحمد مصدق راگروھی يک شخصيت ملی ميدانند وخود اوھم ھيچکس رابه اندازه ملی بودن 
   .ھم داشت تا حدی که با شاھنشاه ھم به چالش رفت جامعه را امل. ادعای رھبری کخودش قبول نداشت

ه شاھنشاه ايران نوشت  اين چنين شخصی در نامه ای که بمناسبت تحصن خود ويارانش دردربار ب
 فرھنگ وعادت مردم ايران را در ،که ضمن تائيد شھادت سيسرون ی رابکاربردبسياربااھميت بارت ع

   :ن نامه دکترمصدق نوشته استآ د  دربرخورد با مشکالت  بيان ميکن

براي مردمي كه مورد تجاوز وتعدي قرارگرفته اند وميگيرند <  
  >ء وپناهي نيستملجا جز توسل به ذات مبارك شاهنشاهي 

ن زمان که مصدق چنين حقيقت تاريخی را به شاه نوشت جبھه ملی بزرگترين وقوی ترين سازمان آ
نرا  برعھد داشت ولی معھذا مصدق نتوانست نقش توسل آھای سياسی کشوربود که مصدق ھم رھبری 

   .ناديده بگيرد را به شاه را که درفرھنگ واداب ملت ايران سجين شده است

نھا  که مصدق ھم آه وامثال ، کنگ، شوراوفرھنگی نشان ميدھد که حزباين شھادت وسابقه تاريخی 
   .نرا راه نجات خود بدانندآنھاراداشت چيزی نيست که مردم توسل به آقوی ترين 

  :شھادت شھود بيان کننده اين واقعيت است که

 وسنت وراه نجات ايران ازدروازه شاهنشاهي ايران ميگذرد وكليد اين فتح راهم قانون اساسي <
انتظارات وباورهاي فرهنگي وسنتي ايرانيان دردست وليعهد ديروز واعليحضرت امروز نهاده است 

   >وتا اين دربازنشود ايرانيان نميتوانند ازجهنم حاضرنجات يابند

اينچنين ياد  نچه عرض شد بی محابا نيستند ودرمصاحبه باژان پاتريکآيحضرت خودشان ھم به اعل 
   :شدند ورآ

><  

  شهادت  اعليحضرت رضاشاه دوم  
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، مجموعه . فرھنگن ملت استآيافته ازفرھنگ  تتحوالت سياسی، اجتماعی واقتصادی ھرملتی نشئا
   .ت وباورھای سنتی ودينی وعرفی يک ملت استای ازعلم ودانش ومعرف

 رھبر رھبری سياسی کشورباشاه و ،وميت فرھنگ ايرانی نشان ميدھد که درفرھنگ ما مردمنگاه به عم
. تمام اشعاروتحريرات مفسرين ايرانی وخارجی برفورمول مزبور صحه اعظم استخوندآمذھبی با 

ن يک باورکھن منتج آدن الھی بواست که ضابطه رھبری شاه برملت و نھا براينآگذاشته اند  و تصديق 
    .ص وموھبت الھی استنصو از

ين نظری ھماھنگ داشته اند  که درمصاحبه با وال استريت ژورنال  اعليحضرت ھم خودشان درکنارمحقق
   :فرموده اند ١٣٨۵درسال 

ت صا<   ھاد س ت   وده ا ی  نگ و ٢۵د ود  رو قا با ت و ه ا قاء دا ان  ا   ن 
ی د ت و ده ا ه دوا ی ر ا دا ش  فای  د ا وا ی  و وز    >ای ا

  شهادت  مركزمطالعات بين المللي 

مرکزمطالعات بين المللی ماساچوست تحقيقی درباره نظام رھبری درايران ارائه داده که بعنوان شاھد 
   .اين تحرير استفاده ميشود

اھی وديگری اعتقادی ملت ايران بردوپايه کامال مشخص استواراست يکی سنت کھن پادش اصول<
ھد اعظم وقت است ايران شخص پادشاه ومظھراسالم تشيع مجت یمظھرشاھنشاھ ،مذھب تشيع است

  )مريکاآچاپ ومنتشرشده دراسناد سفارت (     >وشخص ويا نيروی سومی درجامعه ايران وجود ندارد

ن ديده نميشود آف گزارش تشريحی بسياربااھميتی است که عمال ھم درجامعه ايرانی نمونه ای ازخال
  .معه ايرانی غيرازشاه ومجتھد اعظم نيروی سومی وجود نداردارجنجا که ميگويد دآخاصه 

 هاعليحضرت ھم نظريه مرکزمطالعات ماساچوست را پذيرفته اند که درمصاحبه با فيگاروی فرانس
   :فرموده اند ۶١درسال 

ده < ما ن  ی   یا ر د ز وا ط  نی  مآما ود  ن  دآو وا و  ھا  و ه  ودی  ای  د و ر ط دو ه آد   ن

ت م وس ود دارد مار د و و ع  ش    >ز

  شعراي ايران شهادت 
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 برعامليت رھبری شاه در ،شعراکه معموال خلق وخوی وباورھای مردم را بصورت شعربيان ميکنند
   :نجا که فردوسی ميگويدآ ؛جامعه ايرانی اتفاق نظردارند

  نه تتھا شه وخسروکشوراست        که شاه است درارج پيغمبراست

درحالی  ،ت بيان کرده ومفھوم بيت فردوسی اين استمفھومش ھمان است که مرکز مطالعات ماساچوس
مردم به شاه توسل واميد وفرمانبری دارند نه به  نميشود مان پيامبرغالکسی متوسل به  که پيامبرھست
   .غالمان شاه

   .خوب يابد فرھنگ ماست

  پربھاستزفرھنگ روشنگر     ميھن    –شاه  -شعارخدا

اين سجيه ايرانيان چه خوب ويا  ؛فرھنگ ومنش ايرانی با رھبری شاه سجين وقوام تاريخی يافته است
نرا عوض آن شد ونه ميتوان دراين روزھای وانفسا آنباشد  واقعيتی است که نه ميشود منکرقابل قبول 

. ھمه تحوالت مثبت ومنفی کشورما حول ھمين شنای ھمه ايرانيان استآاين سالح منحصربفرد  کرد
ملی قائمه پادشاھی وسلطنت بنا گرديده است ايرانيان خونھا برای حفظ اين سالح منحصربفرد تاريخی و

اعليحضرت فرھنگ ايران رادرمورد رھبرخورده شيشه دارمعرفی  ،داده اند نميتوان به تبعيت ازکسانی
    .بفرمايند

  حكم شهادت شهود

شنای آ وجود قطب رھبری مشروع و ، درھرمبارزه ويا فعاليت وتحوالت اجتماعیمشکل نظربه اينکه
  و ؛مردم است

و  ؛ژيم سلطنتی کھن ايران حل شده استبخصوص رمشکل مزبوردرژيم ھای سلطنتی  نظربه اينکه
  ؛ھويت ملی ايرانيان درقالب وفاداری ورھبری پادشاه تعريف شده است نظربه اينکه

 ودرنھايت ماازرھبری محروم نيستيميعنی نبود رھبری است  ؛بنابراين مبارزه ايرانيان فاقد اين دشواری
  ولی ازنعمات رھبری محروميم 

  توضيح حكم 

دوگروه تقسيم ميشوند پيروان رھبری شاه وپيروان  تبارفلسفه رھبری که بتوضيح رفت بهايرانيان به اع
مسلط وبه کفايت امور<خوند به اعتباروجود رھبری ونقش رھبربه آپيروان رھبری  ،خوندآرھبری 

 خوندآه وگرو خوندآناظربه اوضاع کشورنتيجه رھبری          ِ ووضع حاضر   قائمه اھداف رھبرخود وفادارند> 
   .شناخته ميشود

  بصورت ناقد ومنتقد عمل ميکنندگروه پيروان شاه بعلت محروميت ازرھبری شاه ويالن وسرگردان 
   .ينده مبارزه ماستآئينه تمام قد آبيت شرف الدين حسينی 

  ما جفنگ است        اين قافله تا به حشرلنگ استجان کندن وسعی 
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  پاسخ پرسش اول 

نه واسناد مبارزه سی وچند ساله ايرانيان که تقريبا غالب                   ّ دت شھود ومالحظات بي  به اقتضای شھا
  :ميتوان گفت نددمحو گردي چون حباب  ايرانيان خارج ازکشور درنقش رھبری ظاھرشدند وفورا

بدبخت ترين نسلهاي ايران هستند زيرا درعين داشتن  ،زادي  طلبآ ري گروه ايرانيان تجدد وآ
    ي ولي ازاثرات وتبعات رهبري محرومندقانوني وسنت رهبر

  سوال دوم 

  .گاھی نشان نميدھندآ عالئمی از وند وميخوانند ولمس ميکنند ومی بينند اما ھيچنچرا ايرانيان ميش

 )  درتوصيه اسالمطبيعت انسان اينجوری است که تا حامی نداشته باشد خودرابه گرفتاری نمياندازد (
 نھا ميگفتند که ما ديگرآخبرگزاری بی بی سی با دانشجويان گفتگوئی داشت که  ؛تظاھرات دانشجويان

   .تظاھرات شرکت نميکنيم چون رھبری نداريم در

ع نابسامانی کشورازھمه جھات رادارند ولی بمناسبت نداشتن وند وھم درک اوضانری ايرانيان ھم ميشآ
که بی گداربه درحد انتظارنيست واين خود عالمت ھوشياری مردم است  اننآرھبری نشانی ازمخالفت 

   .يعنی وقتی رھبری نيست  منتظرباشو تودرخرابات) (بی پيرمر ب نزنند وآ

  را د ورھبری مردم ايران استقطب امياين ميان نميتوان اظھارات شخص اعليحضرت که بھرحال  در
   .کاری نکنيد تا من بگويم چه بکنيدبرد که چند باربه مردم فرمودند ياد  از

مردم  با اين وجود يعنی علقه ھای بنيادی رھبری شاه وخودداری ايشان ازايفای وظيفه رھبری نميتوان 
   .به کوتاھی وقصور درمخالفت ھا سرزنش کرد را

 


