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  حقوقدان -اميرفيض

 رودست که جنبه دفاع شخصی داشت  در برنامه اخير در ،ھای رودست ھستمبنده ھم ازبينندگان برنامه 
سلطنت مشروطه ايران  به بر بينش جامعه، مطلبی مطرح شد که تداوم مشروعيت رژيم تمرکزِ  حاشيهِ 

   .گشتچالش کشيده بود،  لذا تکليف تنظيم اين تحريروارد 

  اجمالي ازگوشوارهاي برنامه 

   بنظرِرودست:

پس ازدوسال کارسياسی فھميدم که اميد دانا اعالم کردند < آقاینھم درحدی که آ و بينش است ،مشکل 
خيلی مشکل  بينشی سياسی مان ھم ازنظر حتی فعالين *خيلی مشکل داريم  بينشی ازنظر ای دل غافل ما

بينش مردم  مافقط بايد رویوامروز  *ادرک کرديم رزيادی راه ايرانشھر بمقدار بينشی ازنظر ما – *داريم
ما دومشکل داريم يکی شناخت تاريخ وفرھنگ ايران ويکی ھم دشمنان تاريخ وفرھنگ ايران  -* کارکنيم

*  مااز کارسياسی نااميد شده ايمميکنيم*  کار گھی رسانیآ صرفا –ماامروز فقط روی روشنگری  * –
  گھی رسانی است و..........آکارما فقط 

، اينطور استنباط ستشنای به عبارات وصيغه ھای بيان مطلب رودآ بنده بعنوان يک شنونده عالقمند و
  :کردم که

رفع فعاليت برای  تبديل شد به  به علت نااميدی سال ٢) پس از(رودست اميد دانا آقایفعاليت سياسی   -١
   .مشکل ازبينش مردم

   .د بينش سياسی برای فعالين سياسیايجا -٢

ن موفق آد دانا به درک امي آقایراه ايرانشھراست که ايشان يعنی  الگوی اين تغييرات ودگرگونی ھا  -٣
    .شده اند

دادن وافشا گاھی آ –روشنگری ابزارکارايشان برای ايجاد دگرگونی در بينش مردم ايران عبارتست از  -۴
  .گری

  وامــــا بعد

 اميد دانا کشيده شود و آقایاين تحرير قاصد اين معرکه نبود که دامنه بحث وگفتگو به حواشی مدافعات 
قصد تحرير تنھا دررابطه با اظھارات ايشان نسبت به موقعييت سلطنت ايران وناديده گرفتن اصل تداوم 

 ،تداوم سلطنت ران بود وھست ولی اتصاالت اظھارات ايشان به موضوعِ مشروعيت سلطنت مشروطه اي
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 زيردر بينش زدائی وباب صالحيت ايشان  طوری است که اگرمسئله توسل ايشان به بينش مطرح نشود
ايشان نسبت به تداوم  ظرفيت الزم را برای اعتراض به اظھارات ،نآثارمتعلق به سکوت آبيم  سوال نرود

  .ساخت خواھدضعيف  را سلطنت

بنابراين اين تحرير اجازه ميخواھد قبل ازورود به بحث اساسی مورد نظر که ھمان نقد ناموجه تداوم 
     .سلطنت دربرنامه رودست است نسبت به توجه وديد خاص رودست به مسئله بينش گفتگوئی داشته باشيم

  گاهي كدام استآ بينش چيست و

 کاملِ  درکو ، يعنی بصيرت وتسلط فعال سائلنسبت به م فلسفی يعنی ديد صحيح ودقيق ،بينش 
واين بدان معناست که دامنه بينش محدود به اوضاع ، دورازترديد ومناقشه نسبت به واقعيت ھا به

ش چرخ گرد نھا موثری کامل درآن تنيده شده اند وبينش آواحوالی است که انسانھا درھاله ھای 
بينش محسوب  ،سبت به نسلھای گذشته وايام سابقهن لذا بينشِ  اجتماع ازھرنظروبابت خواھد بود.

   .تاريخی ناميده ميگرددوبررسی نميشود بلکه مطالعه 

و منش  درکنارکرداربکارگرفته ميشود برای اين است که بينش ،وپنداردرکنارمنش  ،اگرغالبا واژه بينش
    .جامه عمل بپوشاند ن بينشآدرمحيطی ميتواند عمل کند  که منش بتواند به  ومند وبينش،الزم وملز

 و ، بينش نيست ويادگار تاريخی استبينشی که فعال نباشد ،توضيح مزبور بدانجھت به تصديع رفت که
، بينش خواست رودست متوجه ھمين باورھای حاکم برجامعه کنونی ايران ميشود نه تطبيق مورد در

   .مان ساسانيان وغيرهبينش ھای ز

 ازاسماء وصفات خدا معرفی شده و واديان الھی درمکاتيب ،استبصيرت که به معنای بينش  
   .ازواژه بصيرت خدا ياد کرده است ربا ۵٠ن ھم آقر

 مسئله کوچکی نيست که ھرکس مدعی داشتن و ورده شد که بدانيم بينش آت بدان جھ فشرده اين اشاره
   .وردآود بيويابخواھد ويا بتواند که دربينش جامعه تحوالتی بوج ن به جامعه باشد آانتقال 

) تشيع(و ن وسنت محمد وائمه آاسالم) بينش وبصيرت ھمان است که درقردرفلسفه متافيزيکی ( 
  .استھم درمواردی کفر ن ھرچه ھست بينش وبصيرت شناخته نميشود آ ياد شده است وغير

که  ه ودولت موظف استمدآھمان است که ازطريق اراده مردم بصورت قانون در ،، بينشزادآدرجوامع 
   .رباشدن مديآردم ارائه ودرجھت رعايت را به م ھا ن بينشآ

که بکرات دربرنامه رودست  اسم مفعول است ونيازبه فاعل دارد. دادن بينش به جامعه ،بينش 
 درمقابل توقف کار ،رودست زيرامعلوم نيست که ؛، درجايگاه التفاط معنا ومفھوم قرارنداردمدهآ

ھرچه درعالم ھست درگروھی قرارگرفته چراکه  .امعه داده شودشی قراراست به جچه بينمبارزه 
بينش ستاره  –بينش سياسی  –بينش اقتصادی  –ازجمله بينش دينی  .که بينش پذيرونيازمند است

قلمرو بينش  ن ھا ھمه درآبينش سکوالريسم وبسياری نظير - وراکخ، بينش سالمتی وشناسی
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موزش آ. ھمين جمھوری اسالمی غاصب درکالسھای دينی خود بينشھای زيررا تدريس وقراردارند
   .بينش مھارتی و چند رقم ديگرکه يادم نيست –بينش قلبی  –بينش انقالبی  –ميدھد بينش دينی 

   كاربرد وسيع بينش

فراھم  را  ریبش حتی يک واحدبينشی  نيازمندی ھاین نميسازد که کسی دامنه وسيع کاربرد بينش ممک

 .نرا به جامعه تحميل کندآه رسد که بتواند چ ات سازد

نرا داشته باشد تعارض بينش ھا آحتی يک نوع محدود  ،اگرقبول کنيم که ھرکس صالحيت دادن بينش
نصوص  بھمين دليل بينشھائی قابل احترام ومجازبه حرکت ھستند که از .جامعه رابه ھرج ومرج ميکشاند

است که ھيچگاه ازفيلسوف بزرگی  به مالحظه ھمين حساسيت  د نپشتيبانی شده باششرعی وياقانونی 
رابه جامعه تزريق  ويا بينش خودش گفته باشد  ميخواھم  بينش جامعه را تغييربدھم  شنيده نشده است که

 امه اجراويا حتی اميد وارباشد که با دادن اطالعات وبرن دتکميل نمايد ويا کمبود جامعه را ازباب بينش کن
قدری منحرف شود ، واگرکسی ھم ازاين خط کردن مردم بينشھای جديدی را جايگزين خواھند ساخت 

   .به او ميدھدخودبزرگ بينی عنوان  ،جامعه غيردينیو رک عنوان شِ اسالمی  جامعه 

  مبناي صالحيت 

درک راه ايران <وردن بينش برای مردم آاميد دانا صالحيت خودشان رابرای اصالح ويا بوجود  آقای
بنده اميد وارم که ايشان دروزن اين صالحيت خودشان تجديد نظرکنند  واساسا درک  ايرانشھرميدانند>

تغييربينش  درايشان  برایولی ايجاد صالحيت  ،مبارکشا ن باد  ،راه ساسانيان يک تحقيق تاريخی است
   .حاکم برجامعه ايرانی را نميکند

اميد دانا به اين جھت است که درصورت سکوت وتائيد  آقایصالحيت اظھارتاسف بنده نسبت به ابراز
متاثربراظھارنظر ايشان  ميزآفاجعه اظھارنظرقائل شده اند، اثرات اين صالحيتی که ايشان برای خودشان 

زيرا کسی که صالحيت تغيير ويا اصالح بينش ملت ايران را داشته باشد  نسبت به سلطنت ھم خواھد شد.
   .ت اظھارنظرھای ديگرازجمله نسبت به سلطنت راھم خواھند داشتحتما صالحي

   ها  ساخت بينش

ھسته دستخوش آ وبسيار درطول قرون متمادی ساخته ميشود مانند فرھنگ ومنش ھای جوامع بينش
ويا سخنرانی ھا  ، شورا ھابا نوشتن مقاالت نقدرخوش باورباشيم که تصورکنيمآنبايد  ،رات ميگردديتغي
   .بنيش حاکم برجامعه را تغييربدھيمخواھيم بود که  قادر

اميد دانا دوچندان  با مشکل ومانع ومقاومت مردم روبروست که  آقایقبول ويا تحميل بينش مورد نظر 
  .ورھای ديگرطبق قانون اساسی اش صادرکندجمھوری اسالمی ميخواھد بينش اسالمی خودرابه کش
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ھای  اختالط ملتھا ويا جنگ وخونريزی  )بغيرازگذشت زمان(کی ازممرھای تحديد ويا اسقاط بينش ھا ي
. مردم درمقابل بينشھای وارداتی مقاومت نھاآنه با برنامه ساختن وصحبت کردن وامثال  ،وسيع است

   . ميکنند

بينش  ی اسالمی وارداتی اعراب مقاومت کردند خونھا دادند تا به اجبارسال ايرانيان درمقابل بينشھا ٢٠٠
    .قبول کردندو استحاله شده  آنھم بصورت ناقصرا  نھاآاسالمی 

   و گهي رساندنآفرق بين بينش دادن و

 ،گھی دھندهآگھی دادن آ ميزند ولی درخود خررابه اعتباربصيرت وصالحيت آحرف  ،، بينش دھندهدربينش
را به مردم ميدھد بدون اينکه وتجربيات حاصله  ديگران وخود ، نظرات، نقل قولھا، شنيده ھامالحظات

  .ن ميگردند ويا نهآن مردم ھستند که پذيرای آ ادعای بصيرت وصاحب نظری بکند و

  .که به نقد مطالب ھم گفته ميشودتجزيه تحليل وتشريح ورفع ابھام ازمطالب است ، روشنگری

 موثر که عمل پسنديده شناخته نميشود مگروپوشيده ھای ديگران است  شکارساختن رازآ  افشا گری،
   .باشديا فاجعه ملی بوده  جنايتی  جلوگيری از در

قرارگرفته  اميد دانا آقای زای توقف کارسياسیآکاری رودست به  غبت وبرنامهِ ر ھرسه اين اعمال که موردِ 

  .ازابزارکار سياسی است نه بينش پروری

نه  داشته  را وافشا گری  به مردمگاھی دادن آرودست ديدم جنبه از مام برنامه ھائی که بنده مفتخرم ت
، بسيارمتنوع است  وتصورميکنم که رودست با . بخصوص که موضوع بينش جامعهردمبينش دادن به م

، دراين مورداين عقيده موافق باشد که بينش مورد نظررودست ممکن است بينش سياسی ومذھبی باشد (
   .تحريروارد خواھد شد>

ی به مردم رادارد  برنامه ھا وافشاگری  گھی دادنآبرنامه ھايشان طيف  اميد دانا نيست که آقایتنھا 
خر) دقيقا ھمانند برنامه آصفحه ( گھی رساندن به مردم است ازجمله برنامه آھمين  ،رسانه ھا بيشتر
 نطور که ميگويند باآيت ھای اپوزيسيون . تمام فعالاميد دانا کامال افشا گرانه است آقایرودست  ھای
  .استافشاگرانه  ،سال است ادامه دارد ٣٠که الاقل  رساندن صدای مردم به خارجيان است  ھدف

جديدی برای ايرانيان  بينشمن واقعا نديده ام کسی ازمخالفان جمھوری اسالمی تا کنون ادعای ايجاد 
که نسبت به کرده باشد. تنھا موردی که نميتوان ازياد برد ھمان اظھارات ناخوشايند اعليحضرت است 

 و >چ معجزه اي نميتوان اميدواربودبه هي، تافرهنگ ايراني تغيير نكند< :فرمودندفرھنگ ايرانی 
 بياناتشان وری فرمودند  که ھمان موقع ھمآياد !نرا به مالحظه وجود خرده شيشهآ لزوم تجديد نظردر

   .درمقابل اعتراضات جدی قرارگرفت

  گهي دادنآهدف دربينش و
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ھدفمان گرايش وايجاد ميل درمردم برای استقبال  ،اعم ازتجاری ويا سياسی ؛شودده ميداگھی آوقتی يک 
ن جنس است آ استقبال مردم از تحريک است که غرض تجاری است معلوم ،گھئآ. وقتی گھی استآآن  از

اطالعات به  گاھی وآی ن جمھورآمی ويا افراد وابسته به ولی وقتی مثال درباره مفاسد جمھوری اسال
فرض ديگرکه  باشد ون افراد آ ميدھيم  ھدفمان ممکن است دوچيزباشد يکی اينکه قصدمان تحقير ممرد

 .ن جدا شوندآ جمھوری اسالمی را درحدی بشناسند که از ،مورد قبول اين تحريراست اين است که مردم
ھی آگدر ،ن ارائه ميشودآکاالی جانشين معرفی ومشخصات  ،گاھی ھای تجاریآ ورکه درطدراين حالت ھمان

رسانی راجع به جمھوری اسالمی ھم بايد ازانتقاد ومحکوميت جمھوری اسالمی نتيجه گرفت وبا اعالم 
م اجرائی قانون اساسی مشروطيت اوعدم مشروعيت  جمھوری اسالمی نظام قانونی ومشروع که ھمان تد

  اطالعيعنی است   ن کارسياسیآارائه داد  واين کارازمقدمه تا موخره  را ونظام سلطنتی ايران است
   سياسیرسيدن به ھدف  امکان حرکت کارومبارزه سياسی برای  شود برایجاده ای مي  رسانی

   .گاھی دادن وافشاگری بدون کارسياسی شانتاژ وباج گيری استآدردوکلمه  

  باور نادرست 

 ديگرومحکوميت جمھوری اسالمی فعالند  بسياری درجھت انتقادچون  اميد دانا تصورميکنند آقایاينکه 
  :ازير خيلی ھم خطاست  ،خطاست ،اسی برای رودست نيستنيازی به کارسي

رسانه فارسی زبان درخارج ازکشورعليه جمھوری  ١٢٠تعداد < ١٣٩٣مارمنتشره درسال آ بنابر 
بنابراين ديگر چه نھا ھم افشاگری واطالعات ميدھند آ> وھمه اسالمی برنامه توليد وپخش ميکند

بطورکلی  درحاليکه  رودست  ١٢١رودست بشود  رسانه  با ورود ١٢٠ن آرد که مثال لزومی دا
   .نچه ھست را کافی ميداندآ تمايلی به مشارکت وتکرارموضوعات ندارد و

خودشان فراھم ميکنند برای برقراری  وبرنامه ھای  با انتقادات ن رسانه ھا آجاده ای که   
ن آ نه جاده ای که سلطنت طلبان از ،تجزيه ايران ويامعامالت با بيگانکان استجمھوری ويا 
. اصل اين است که اين سلطنت طلبان ن استفاده کنندآنظام سلطنت مشروطه وتداوم ی برای برقرار

(سلطنت  .نرا فراھم سازندآن دورآ ھستند که بايد جاده حرکت اعتقادات سياسی وازقوه به فعل در
و  ١٩٠۶طلب بصورت اختصار آمده، منظور نظام پادشاھی مشروطه براساسی قانون اساسی 

    آن است).متمم 

 ١۴٠٠کميت تشيع انتقاد ميکنيم باچه ھدفی به دنبال اين کارھستيم  که فلسفه پوسيده اما وقتی ازاسالم وح
ما  تضعيف جمھوری قصد  ،خيرمسلما ؟ يا قصد خودنمائی وبذل دانش داريمآسال قبل را شالق ميزنيم 

کرد  يا دراين صورت خالء حاصل را ھرکه پرآ، جمھوری اسالمی تضعيف ھم شد . خوباسالمی است
تضعيف جمھوری اسالمی استقراررژيم بحق پادشاھی يا خير ھمه تالش ما  از ؟ی ما بی اھميت استبرا

تمام فعاليت سلطنت   پس ؟ اگردومی است که ھستدرطيف تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت است
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ت ارسياسی ودستاورکارسياسی برای رسيدن به يک خواسبا ھدف ک  نانآحتی تنفس  وکل ن ازجزءطلبا
   ١. است سياسی

باورھای نادرستی که برخی ازايرانيان نسبت به جمھوری اسالمی وحتی اسالم وتشيع دارند   
 رسوب کرده باشد قرنھا وسالھاست که مکرر ،چيزھائی نيست که با يکی دوبارو يا يکی دوسال

اگرمردم اينکه رودست مدعی است که < ؛تشده اس بياری فھمی وروحی آو مکرر تجديد در
   .> درست نيستھزاربارھم يگوئيم بی فايده است ھمندنميف

   :ندره ژيد فيلسوف فرانسوی گفته استآ

   .>ھمه چيزگفته شده است ولی تازمانی که کسی نشنود ما ادامه ميدھيم وازابتدا شروع ميکنيم<

سال است روزانه روضه حسين را ميخوانند وھنوزھم باشدت بيشتری  ١۴٠٠ايران تشيع  اھلقشری ھای 
   .ياکسی ازھمان ھا به خودشان گفته است بس استآدنبال ميکنند 

سال مبارزه سياسی متوجه شدند که ای  ٢پس از<اميد دانا شنيدم که ايشان  آقایگفته ھای  در  
   :> ياد بيت سعدی افتادم که گفته استنددل غافل مردم نيازبه بينش دار

  کارمردان تحمل است وقرار     من کيم خاک پاک مردانم

دوسال مبارزه که چيزی نيست وبقول معروف پيش بچه ھم بگذاری قھرميکند  زمان مبارزه را مبارز 
انسان راواداربه مبارزه  ، اعتقاد است که. مبارزه محصول اعتقاد وايمان شخص مبارزاستتعيين نميکند

نمايشی پيدا  اعتقاد که نبود ويا ضعيف شد مبارزه ھم حالت انحرافی و وحتی فداکاری وجانبازی ميکند
ن آن فرارميکند والبته که نميگويد  علت آواولين کارش اين ميشود که ازخشونت وحتی صحبت  .ميکند

  .مريکاستآشمول قانون کمک  مالی 

يا جمھوری اسالمی دشمنی است که با دوسه سال آ ؛ھدف وقدرت وموقعيت دشمن استمبارزه متناسب با 
 ؟که با افشاگری واطالع رسانی منھدم شود يا جمھوری اسالمی ھيوالئی است آ ؟مبارزه شکستنی باشد

 رسانه خارج ازکشور وبيشتر دادوغال اپوزيسيون کارِ  ١٢٠اگراينطوربود اينھمه رسانه وگوينده و
   .گردنکش ترھم شده استنه اينکه تمام نکرد که  مديدي  ؛المی را تمام کرده بودجمھوری اس

ه استقالل فکری يک کمی توانستند ب ،سال مقاومت درمقابل اعراب مھاجم به ايران ٢٠٠ايرانيان بعد از
 خوندھای حاکم کشورما ازآ، ھمين بقدرت رسيدند ،سال مقاومت ومخالفت ٨٠٠بعد از برسند. عباسيان

   .غازمشروطيت مبارزه کردند تا درفرصت مطلوب باکمک بيگانگان کشورمارااشغال کردندآ

> عموميت اگرمردم نميفھمد ھزاربارھم بگوئيم بی فايده است<اميد دانا به اينکه  آقایاگر قاعده فلسفی 
 ه بود واگرجمھوری اسالمی رفتنی بود با دوسال کارسياسی رودست رفتنجا که (آداده شود ميرسيم به 

   .)چون نرفته پس ھزارسال ھم کارسياسی بکنيم بی فايده خواھد بود

                                               
  ک-درصد آرزو ھايم رسيده ام. ح ٩٠با رسيدن به دموکراسی من به  قراموش نکنيم اعليحضرت بارھا فرموده اند،  - ١
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ماده خوردن کسانی است که ازمبارزه آاين ميشود دقيقا يک نيروی بازدارنده مبارزه که مانند موريانه 
  .خسته ويا منتظربھانه ای برای کنارکشيدن ازمبارزه ھستند

                                                      ##     

  .به فرصت ديگر ادامه مطالب و سلطنت است ير که اظھارات رودست درباره موضوع اصلی اين تحر

  


