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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »...جمعيبري دسته ره -وكيل مردم«

)10( 
  حقوقدان -اميرفيض

برخی تفکرات فلسفی اعليحضرت مطرح گرديد   ،اعليحضرت درمصاحبه با بيژن فرھودیدربيانات 
دفاع ازحقوق مردم است وديکری تجديد  ن که يکی عالقمندی ايشان به وکالت وآاکنون دو مورد 

  .جعی مورد بحث وتحليل اين تحرير قرارخواھد گرفته عالقه سابقشان به رھبری دست

  وكيل مردم

شتن جايگاه دفاع ازحقوق مردم عنوان را به دا اعليحضرت برای اولين باراست که عالقه شديد خود
بصورت  و چيزی که عيان و بان ايشان مستتر استآگند نھم درحاليکه اين ماموريت  درسو؛ ميفرمايند

نجاست که آود مقص .ه تلقی گرددديگر نميتواند بعنوان عالق مدهآنص وقانون بصورت تکليف در
   :مده استآدرمتمم قانون اساسی 

وحفظ حقوق زندگی خودرا يکسره  وقف خدمت به مملکت ودفاع ازاستقالل وحاکميت ، دراين مقام
  . مشروع ملت ايران کنم

  سابقه دفاع ازمردم

يا اعبنام کريمخان زند است که عنوان وکيل الر، درتاريخدفاع ازحقوق مردم  اولين سابقه تدوين شده
با نفس وکالت ازمردم منافات  داشته  او تاجگذاری ،وبه تعبير اينکه ممکن است ساخت ن خودآرا از

   .باشد  ازتاجگذاری ھم روی برتافت

تاريخ روضت الصفا بدون نامبری ازپادشاھی ابياتی دارد که ميتواند بتاريخ کريمخان زند روح جدی  
  .تری بدھد

  نمی خواست ازکشور خويش زن    شنيدم شھی ازشھان زمين

  دختران منند ،ترانـــــمه دخـــــھ    نان  امان پروران منندآه ـک

ن بود آن رنج ميبرد وخواھان ايجاد آ قانون اساسی مشروطيت ايران  کمبودی را که کريمخان زند از
 نرا که دفاع ازحقوق مردم است درسوگند پادشاه قرارآ چنانکه ميدانيد و ؛ه استوردآ بصورت متن در

ا قانون اساسی مشروطيت به ھيچيک اين مقام شامخ دفاع ازحقوق ملت ريک عبارت کوتاه  در و داد
   .ازاحاد ملت بجز پادشاه نداده است
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 حقوق مردم که درتعھد دفاع شاه درقانون اساسی مشروطيت قرارگرفته شامل حقوق مشروحه در
متمم قانون اساسی است  ودرحقيقت ميتوان گفت که ھمه حقوق انسانی که  ٢٧اصل ھشتم تا اصل 

ن آشاه برای رعايت  ن است درحوزه اقتدارآاجرای صحيح  راعالميه جھانی حقوق بشر خواستا
 تصدی اجرای حق وسيع دفاع ازی به قانون اساسی نشان ميدھد که . يک نگاه اجمالقرارگرفته است

   .مردم فقط درحق شاه ابقاء گرديده است حقوق

  است دفاع ازمردم ا پادشاه مكلف  بهچر

شده  وسوگند پادشاه منظور تکليف دفاع ازمردم که ازحقوق تکليفی شاه درقانون اساسی مشروطه
 بواژه پادشاه مرکمده است  آبرھان قاطع  در ؛ن استآن درحقوق اسالمی وبوِيژه درقرآاست ريشه 

ل امثا پاس داشتن ونگھبانی  وحراست وپاد به معنای  »شاه«ديکری  و »پاد«يکی  ؛دو واژه است از
   .واالئی برای اداره اموراست ی وگشاه ھم به معنای شايست نھاست وآ

  تائيد برحق دفاع ازمردم

بان اعليحضرت اقتدا شده است بلکه درمصاحبه آموضوع دفاع ازحق مردم  نه تنھا درسوگند نھم 
    فيگارو اعليحضرت درمراتبی به وظيفه خود دردفاع ازحقوق مردم تاکيد گذاشته اند اتاريخی ب
  :ميفرمايند

اويک نماد  ،شاه نبايد موضع سياسی بگيرد ،ازنظرمن شاه بايد يک داورباشد نه شاه بازيگر** <
برای تضمين تحقق ھمچنين  و ايت کندکرد ھماھنگ دستگاه ھای دولتی حم کار زبايد ا است و

   .>کمی مثل خوان کارلوس دراسپانيا  انتخابھای دمکراتيک ملت

  :بازفرموده اند

 احتياج به ھندوانه گذاشتن زير بغل رای دھندگان ندارد و، نجا که پادشاه انتخابی نيستآ از** <
نيز صرفا  ماموريتشلذا  ،داردن مالحظات سياسی را درانتخابھای خود ملحوظ آاين يا  نيست مجبور

   .>ن خواستھا وپياده کردنشان درعمل استآ، توجه به شنيدن خواستھای ملت

  تاسف  توجه همراه با

اين نتيجه مسلم حائز است که  و ،يات متعددی درباره حقانيت والھی بودن سلطنت استآن آسراسرقر
نی آالجرم ھمين منقبت قر ،دنحکومت شاھی نوع ديگری را داشته باش از مسلمانان نميتوانند بغير

تجويز ون نبوت برای شاه قائل شده است   ند ازپادشاه وعده داده وجايگاھی چوحمايتی که خداو
اتھام طاغوت زدن به شاھنشاه   .عليه شاه کشور قيام کنند نميکرده که مسلمانان ايران ويا مراجع تقليد

    .ن برای پادشاه کشور قائل استآکه قر است  شرک است و خالف فضيلتی

اھميت وموقعيت شاه  صراحت، اين و ،برای پادشاھی معروف است يه دعاآسوره صاد  به  ٣۵يه آ
   .اوند نشان ميدھدرا نزد خد

   .يه مزبوراين استآمعنای 

 . درحقيقت توئیوملکی به من ارزانی دارکه ھيچکس رابعدازمن سزاوارنباشدپروردگارا مراببخش 
  .بخشنده ای بسيار که
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نھاست بدون آشمول  مذکور، تمام پادشاھان مسلمان ايران که به سلطنت رسيده اند  دعای پادشاھی
پادشاھی  مفھوم اين دعا اين است که بغير از و ،ن امده استآئت باشد زيرا درقرآاينکه نياز به قر

    .لک نيستسلطنت براين مُ  س را سزاوارکھيچ

ناسارگاری  طرفداران مکتب متافيزيک = الھيون  ميتوانند به اين  نتيجه برسند که بخش عظيمی از
ن سزاواری آ ،مربوط است که با تغيير سيستم پادشاھی به جمھوری دعای شاه ايران به عھد و در
ورژيم جمھوری غاصب لک ايران سلب شده است ساکنين مُ  از دوران پادشاھی ايران بود که درھا 

  .مشمول قھردعای مزبور گرديده است

که حالي حقوقدانان اسالمی در ۵٧اين حقيقت دردناک نميتوان بی احساس بود که درجريان شورش  از
نھا درمقابل جمھوری خواھی خمينی آ ،استوده ب ن واسالم تنھا برای پادشاه قائل به مشروعيت آقر

 به معنای قدرت نارواست  جايگزينکه  ،کلمه طاغوت و ،وطرد سلطنت ازحقوق اسالمی دفاعی نکردند
سلطنت قدرت  اگر موھبتی الھی سلطنت گرديد درحاليکه موھبت الھی قدرت ناروا شناخته نميشود و

   .اعال مراتب شرک است واين ازناروا شناخته شود اول بايد خدا طاغوت شناخته شود 

انقالبی که برخالف  ؛را انقالب اسالمی بشناسد ھمين است ۵٧يکی ازدالئلی که نميتواند شورش 
بدرستی که شورش عليه نظام  و انقالب اسالمی نيست ه  شاه کشورباشدعلين واسالم آنصوص قر
   .الھی است

  تبريك به اعليحضرت

دردفاع  منويات قلبی وخواستھای مردمی اعليحضرتگاھی آ از تبريک واحساس افتخاروسربلندیبا 
 د فقط درجايگاھی که اعليحضرت انتظاردارن وباستحضارشان ميرساند که خواست  ،مردم کشور از

رحقوقی دفاع ازحقوق مردم يک کا ،غيراين مورد در و ،قانونی است جايگاه سلطنت ايران نص
است که نيازبه وکالت نامه با موضوع مشخص واختيارات روشن وموکلين يک دست دارد   خصوصی 

    .ين موردی مورد توجه اعليحضرت ويا اساسا ممکن باشدنميکنم چن تصور که 

  شاهد قضيه 

جانب  يا مسئله ای از و يا مکاتبه ای انجام ميدھند اقدام و کاری شاھد ھستيم کسانی که بنام مردم به
 ؟شما چکاره ايد که بنام مردم اقدام ميکنيدبا اين اعتراض روبرو ميشوند که   کننديمردم مطرح م

انی روبرو خواھد گبا ھمان استيضاح ھم ،اقدام اعليحضرت درجايگاه يک ايرانی ھرچند فرزند شاه
نخواھند  نآحتی ورود به  انشد واعليحضرت درھيچ موردی موفق به دفاع سربلند ازحقوق ملت اير

 خيلی تفاوت است که اعليحضرت به اعتبارحق وتکليفی که متمم قانون اساسی مقرر کرده در .شد
، خودرا مدافع حقوق مردم قلمداد اه يک فرد عادی سرخودگيند ويا درجايآمقام دفاع ازحقوق مردم بر

   .کنند

مين کاری که ھمه ما درتحريرات ويا رسانه يعنی ھدفاع ازحقوق مردم  اگرجنيه نمايشی داشته باشد 
حقی  اولين ھر ھا ميکنيم  اشکالی ندارد يک دفاع مجازی وتصوری است ولی برای دفاع حقيقی از

که نسبت به تعرض به حقوق اجتماعی  ،سندی که بايد ارايه شود ھمان صالحيت دفاع ازحق مردم است
اع ازحقوق اجتماعی مردم احراز کند نه تنھا مردم  تنظيم چنين سندی که صالحيت وکيل را دردف
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با تشريفات خاصی اين صالحيت به دادستان ھای  ادشواراست که معمول ھم نيست  ودرھمه کشورھ
   .کشور داده شده است

متنقش س  

درسيستم دمکراسی  حرف اول را نمايندگان  ؛مت ميزندسِ   درروابط اجتماعی وسياسی حرف اول را
ت را قانون ــَ مسِ  ،زنند که بصورت قانون منشاء عمل جامعه است) ميدر مجلس وکالی مردممردم (

   .ن ھستآتعيين ميکند  وھرجا سمت باشد تکليف وحد وحدود ھم درکنار

   وردĤدست

جايگاه پادشاھی وقانون اساسی نباشد   از اگر دنتفکرات فلسفی اعليحضرت به اينکه وکيل مردم باش
   .اعتباراستولی بی  ؛قشنگ يک تفکر

  ماده کنیآاف     مگراسباب بزرگی ھمه بزرگان نتوان زد به گزتکيه برجای 

  .يعنی دارای ِسمت قانونی باشی

   جمعيه رهبري دستهوس  

شبش با شب ديگرش کلی تفاوت دارد  قصه ھزارويکشب است که ھر قصه رھبری مبارزه ايرانيان
  .درخواب پنيه دانه جز؛ نرا نتوان ديدآکه شکل واقعی 

جعی که تجديد خاطره سالھای تباه شده ه به بيژن فرھودی به رھبری دستاصرار اعليحضرت درمصاح
   .ورده استآجمعی دره نرا بصورت ھوس رھبری دستآ ؛مبارزه است از

 شناخته ميشود رزوآ و کن الوقوع نباشد، ھوس ر قابل دسترسی باشد ويا اساسا ممھرچيزی که غي
شاگردانش پرسيد ازعظمت عالم چه چيزی عظيم تراست   چون  فالسفه روايت است که ازز يکی ا از

    ١. رزو وھوس ازعظمت دنياھم بزرگتراستآ :جوابی نبود استاد گفت

  وامــــــا بعد

نچه آ و ،به فرھنگ لغات رجوع ميکنيموياشک داريم ما عادت داريم که وقتی معنای لغتی را نميدانيم 
ن واژه آ يک جرات استفاده از ،اين کار ،قبول ميکنيمرا مده آن لغت آنگ درباب معنای ن فرھآ که در

  .ن اکراه داريمآ استفاده از ن واژه بدست نياوريم  درآميدھد ودرصورتيکه معنائی برای  بما را

اعی افکارفلسفی واجرائی برای جامعه ھم تاحدودی ھمان وزن معانی لغات را دارد  اگردرتاريخ اجتم
يم که نفلسفی خودمان بيابيم جرات پيدا ميک فکر ا موفقی ازطرح ونمونه موفق ويا حتی نمان خود
يش نرا به مردم ارايه دھيم واگر فکرفلسفی ما سابقه اجرائی درتاريخ کشورمان نداشته باشد معناآ

گاه به فرھنگ ملی آيبه وناموفق است ويک انسان با تجربه وبرای مردم غر ن فکرآاين است که 
زيرا  نھم به مدت دھه ھا نميشودآ ؛نآن فکرفلسفی وکوشش برای جاانداختن آمتوسل به  کشورمان

                                                            
  ک-بی نھايت است. ح ولی حماقت انسان بسيار بزرگند انيشتن گفته است: جھان و کھکشان ھا  - ١
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 ومصرف ونميتواند براحتی مورد استقبال  ،فکری که درجامعه وفرھنگ ملتی پخته نشده باشدميداند 
  .ت اجتماعی قرارگيرديا حرک

  جمعيه سابقه رهبري دست

تاريخ  جمعی دره با عرض مقدمه باال اکنون ميتوان اين پرسش را مطرح ساخت که سابقه رھبری دست
   ؟کھن ايرانی چيست

    ؟دررھبری اديان ايرانی رھبری وپيامبری مشترک ودستجمعی بوده است  يـــــــاآ **

   ؟سال شاھنشاھی مدون ايران ھمراه با رھبری دستجمعی بوده است ٢۵٠٠  يـــــــاآ **

ه قانون اساسی مشروطيت نميتوانست  مثال بجای يک پادشاه چند پادشا  يـــــــاآ **
      ؟مقررسازد

 قانون اساسی نميتوانست بجای اينکه برای کشوريک نخست وزير تعيين  يـــــــاآ **
  ؟جمعی مقررسازده کند نخست وزيران دست

ياسی ايران کھن را مديريت کرده مردمی که نظام اجتماعی وس ميتوان گفت  يـــــــاآ **
جمعی با موفقيت بيشتری ھمراه است  واين مھم را ھمين ما ه اند نميدانستند که کارھا با رھبری دست

   ؟فھميده ايمامروز 
کشورھای دمکرات امروزی جھان نميدانستند که بجای يک رئيس جمھور   يـــــــاآ **

   ؟جمعی تصميم بگيرنده رئيس جمھور انتخاب کنند که دست ۵٠بھتراست مثال 
] سال گذشته چندين بارمعرکه رھبری دست ۴٠کافی نيست که درطول   يـــــــاآ **

   ؟ايرانی است گی خالف فرھنجمعی  گرفته شد معھذا نه تنھا بجائی نرسيد بلکه نشان داد که حرکت
بودکه تشکيالت جديدی ازمعتقدان ربايد منتظ< :مده استآماده ای اعليحضرت  ١۴دربيانيه   **
  )۶٨اعليحضرت سال (                                                 .>ماده ای تشکيل گردد ١۴بيانيه 
سال درجا زدن برای  ٣٩کافی نيست درک کنيم که علت عدم موفقيت   يـــــــاآ **

  ؟بزرگ که نتوانسته حتی يک گام پيشرفت موقتی کندجمعی مانعی است ه رھبری دست
اين شکست به گردن فرھنگ پس ازھمه عدم موفقيت درايجاد نطفه رھبری دستجمعی بھانه   **

گی جمعی را نتيجه اشکال فرھنه عدم موفقيت دررھبری دست< ،ايرانی انداخته شد واعليحضرت
  !دانستند  )وجود خرده شيشه درفرھنگ ما(
  

  ت عموميتبحروقضاو

ورده آ عدم موفقيت دررھبری دستجمعی را درعبارت خاص خودش بتفسير جامعه فرھنگی ملت ايران
   .است

ضرب المثل ھای عوامانه  ؛ماما که دوتاشد سربچه کج ميشود –ش شورميشود آشپز که دوتاشد آ
   .جمعی رايج استه قضاوت مردم نسبت به رھبری دست و تبحراست که درباب  

  ليمی بخسبد       ودوپادشاه دراقليمی نگنجندده درويش درگ
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  جمعي بهانه است ه رهبري دست

 امروزه ازمسيرحاکميت ملی جريان دارد يعنی مردم ھمه درھدايت و بری درجوامع دمکراتيکرھ
اختالل رھبری سبب  تا ؛رھبری کشور شريک ھستند منتھا به کيفيتی که قانون مقرر کرده  است

  .گسيختگی جامعه نشود

يعنی يک رھبر اداری بنام  ؛قانون اساسی مشروطيت ايران رھبری ومديريت کشور جمعی است در
 ،ن نخست وزيرآ ) ونه انتخاب ويا انتصابميشود ( معرفیسوی شاه  به مجلس  نخست وزير از
رای اعتماد  ر انتخاب وپس ازن رھبری اداری وسياسی وفرھنگی ونظامی کشوگروھی را بعنوا

بنا براين رھبری اداره کشور ما  ،نمايندگان مجلس واجد صالحيت برای رھبری اداری کشور ميشوند
نرا آی که الگوی بطور نھاآ ؛عی استمجه رھبری دستی ونظام برحق پادشاھی برطبق قانون اساس
ه يک مقام رھبری معنوی درقانون اساسی مشروطيت شا . برخی خوشخيالی در قانون مقررکرده نه

 نيست مگراينکه وزيرمسئول فرامين شاه را امضا و واداره کشور برعھده او است که کاراجرائی 
  .باشد نرا عھده دارآمسئولت اجرائی 

  ؟چرا شاه يكي است

خدای اديان سامی  ازير ،شاه بوده است يک ا پيدايش ايران ھمراه بازير ؟نه متعدد چرا شاه يکی است
ايرادی ھست بايد به خدا رجوع  و اگر  ھم يکی استه يکی است وشا خدا زيرا .چنين خواسته است

   .کرد

جمعی بودن رھبری را بھانه ای قراردھيم که امرمبارزه ما عليه ه دراين صورت چرا ما بايد دست
  .ويز اين بھانه ھا گرددآسال حلق  ۴٠جمھوری اسالمی 

  تثبيت رهبري اعليحضرت

 اين تحرير قادر؛ ون درامرمبارزه استتلّ  مبارزه ما عليه جمھوری اسالمی شکارآ يکی ازتباھی ھای
 به ارايه مواردی که دررابطه با رشيو خود بيرون کشيده وارائه دھدآ نرا ازآنيست که تمام دقايق 

  .رھبری فردی اعليحضرت است استناد ميگردد تثبيت 

  شاهد اول  شخص اعليحضرت

ن سالھا دکترعلی امينی   آ در ؛حدودا دوسال ازسوگند سلطنت اعليحضرت ميگذشت  ۶١سال **

 يارجان برکف امام) و و کارگزار، سيد احمد مدنی (رياناآ، ارتشبد ارتشبد اويسی ،بختيار شاپور
يگری دقمع  و قلع را داشتند وسخت ھم در کشور بسياری ديگر ادعای رھبری جامعه ايرانی خارج از

اعليحضرت رھبرمعنوی ملت ايران  دراين حال ؛تا صاحب منصب رھبری مبارزه گردند دند ميکوشي
   :ميفرمايند، رودرمصاحبه ای با مجله فيگاکرده  که سوگند سلطنت را ياد جوان وتنھای ايران

نھاست آدست  درينده ايران آھستند که ھريک ادعا ميکنند که کليد ھای  دامروز رھبران زيادی درتبعي<
ولی من فکرميکنم تنھا اين افراد درحقيقت به گونه ای به پايگاه ملی تکيه ميکنند  . ھريک از)١(

. بھرحال ھمه اين )٢(ھمزيستی اعتقاداتشان را ممکن سازد  و ،نان باشدآسلطنت ميتواند برايند 
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که من روز شمارتازه ای به اعتقاد ساطنت  ھر ومخالفان دررژيم مشروطه جائی خواھند داشت  
اين بود که اين  دقيقابه خاطر )۴( ،اگرمدتی چنين درازسکوت کردم .)٣( ن ھستم ميگروندآاينده نم

. اما نزد ملت ايران بيازمايند را خودرابيان کنند وميزان محبوبيت خوداعتقادات  زادانهآافراد بتوانند 
که کامال به او اعتماد داشته  )۵( ملت ايران نيازمند يک ناجی استامروز بوضوح معلوم ميشود که 

نرا نداشته باشد که پس ازبدست گرفتن قدرت  بگويد حاال که آکه وسوسه  ، يک ناجی واقعیباشد
  .چنين چيزی البته درمورد يک پادشاه صدق نميکندھستم نميروم  اين 

 ی ازمصاحبه مزبور يک ؛درج است١۴۶خی اعليحضرت با فيگارو درسنگرمتن کامل مصاحبه تاري( 
صفحه منتشرشد  اھميت  ٢٠ن سنگری درآنقد بارترين مصاحبه ھای اعليحضرت است که بمناسبت  پر
  )ه بوددپرشت نمودارنگردي ریان است که ھنوزتفوق طرح ھن ن مصاحبه درآ

  ورد ازسخنان اعليحضرت Ĥدست

  ينده آموکول به تحرير 

 


