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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »من با عقلم كار ميكنم...«

)7( 
  حقوقدان -اميرفيض

 ٧٠پس ازنقد بيان اعليحضرت دايربه اينکه <برای من فرق نميکند که طرفداران من يکنفرباشد يا 
  )درتحرير قسمت ششم(  >من طرفداراصول ھستمميليون نفر 

زيرا   ،با اعليحضرت  رجوع شود )بيان(به اصل مصاحبه يگرتوجھی به بنده رسيد که الزم شد  بارد
 ،> ازجامعيت الزم برخوردارنيستمن طرفداراصول ھستمتوجه دھنده معتقد بود که نقدی که متوجه <

   .به مزبور، تحرير اين يادداشت ضرورگشتجاويد ايران برای ارسال مصاح ت ازلذا با درخواس

  ايراد به نقد وارد است 

نکه اعليحضرت فصل آ از معلوم شد که بعد ،ن قسمت ازمصاحبه را دگرباره شنيدمآ نکهآ پس از
 بيان داشته اند،نداشته  اطرفداری ازاصول سروکارمشبھی ازمطالبی که کم وبيش ميتوان گفت که ب

  .>من با عقلم کارميکنم نه با احساساتمخرين قسمت بياناتشان ميفرمايند <آ يکباره در

استفاده چنين  ،مھم نباشد ودرگفتگوھای معمول ظاھرا زياد ،عقل با اصول ن شدنزيشايد مسئله جايگ
توجه  از تحرير، ولی برداشتی که درقسمت ششم ؛ھای ناموزونی ازکلمات چندان غيرمعمول نيست

ن به عنوان آ ، وازظاھرشده بود ليحضرت بصورت نويدی اميد بخشورعايت اصول ازجانب اع
 ،ن عبارت، به سوگند وفاداری به اصول قانون اساسیآوربط دادن  رديدبرجسته ترين کلمات ياد گ

من با عقلم مختصری به بيان ( مطلب   نقد نرا دارد که برای جلوگيری ازرسوب  بی دقتی درآاقتضای 
   .) پرداخته شودکارميکنم ونه با احساس

  عقل يا اصول 

وقتی اصول ھست   و ؛شده جامعه استعقول پخته  ،اصول .يا عقل ھمان اصول است؟ البته که خيرآ
افراد درمسائل شخصی که درقالب اصول قانون ويا شرع  .درمقابل اصول ندارد وجودیِ  عقل قوهِ 

نرا براحساس مقدم شمارند  ولی درمسائلی که آجاسازی نشده باشد ميتوانند ازعقل استفاده کنند ويا 
نميشود گفت  چون عقلم اجازه تمکين به با حقوق مردم سروکاردارد عقل تحت الشعاع اصول است و

احساس وھوس است  بی ظرفيتیِ  مقابلِ  ،ظرفيت عقل .اصول را نميدھد پس بنده با عقلم کارميکنم
  :ناصرخسرو بيتی دارد که درواقع تائيد وتفسيربيانات فلسفی اعليحضرت دررابطه با عقل است ميگويد

  است وديگرھواستدورھبرپيش تو ايستاده اند     کزايشان يکی عقل 

   .ھوا وھوس واحساسات است نه اصول ،عقل يعنی مقابل ظرفيت
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  برداشت اين تحرير

برداشت اين تحرير براين منوال است که مقصود اعليحضرت ازدعوت عقل دراين مقوله درمقابله با 
 گرا و ن حاکميتی نيست آ بر يعنی مواردی که اصول را ؛اصول نيست بلکه درمقابله با احساس است

  .بيانات اعليحضرت قدری ادامه ميافت  اين سوء تعبيرباقی نميماند

  ايراد وارده بربرداشت تحرير

به  درشرائط کنونی که متاسفانه اعليحضرت علی الظاھر ؛اين باشد دايراد متوجه برداشت باال ميتوان
وبه عبارت تحرير را قبول داشت  رينميتوان تفس ،قانون اساسی مشروطيت تمکينی نشان نميدھند
  ( پايان) .ازقبول عقل خواھيم بود بدِ ديگر درنبود اصول قانون اساسی مشروطيت  الّ 

  ثارقبول اصولآ

اين است که وقتی کسی درموضوعی اصول را پذيرفت ديگرنميتواند  دراين ماجرا مسئله قابل توجه
است  اقرار بعد از رنکانکه اآامر عالوه بر اين ،را مرجع سازد مسئله عقل خود ،اين پذيرفتن از بعد
  .، اساسا ضايع وبی اعتبارکننده صاحب بيان استمسموع نيست و

 از را درعبارات محکم وقاطع تبعيت خود بار ده ھا ١٣۵٩بان سال آاعليحضرت عالوه برسوگند نھم 
دی فرھو بيژن قایآن باردرھمين مصاحبه با خريآواعالم فرموده اند  (اصول) قانون اساسی مشروطيت

ميليون  ٧٠ نھم درحدی که اگرآ ؛اعالم کرده اندبه اصول قانون اساسی  باز فات خاص خودشان راالت
   .اصول باقی خواھند بودز اعليحضرت ھمچنان درسنگردفاع ا دچيزی غيراصولی گفته باشنتن 

است  عظمت  ھمرنگ جماعت شدن، التفات قبول اصول ازجانب اعليحضرت احترام به حق حاکميت ملی
که تفکرات  ن ساخت  بنابراين اين تحريرعقيده داردآنميتوان عقل را جانشين  حدی است کهن درآ

   .احتمالی اعليحضرت مبنی بررجحان عقل براصول کامال بی اعتباراست

ھدايت  عالقمند شوند درباره سوء تعبير دربياناتشان  اين تحرير اميد واراست اعليحضرت درفرصتی 

  .ھائی بفرمايند

  فلسفي مبارزه تنها سالح

سالحی جز اصول که ھمان اصول قانون  ،ايرانيان برای پيروزی عليه جمھوری اسالمی غاصب ايران

 .اساسی مشروطيت است ندارند

اصول قانون اساسی مشروطيت واجد اقتدارمادی ومعنوی است که به اعتباراتی که مورد احترام عامه 
به معنای اصل وريشه است که ھرچه ھست ونيست  اينجا اصول در ،مقام اصول شناخته شده است، در

   .ن (اصول) قرارگرفته استآحتی عقل تحت الشعاع 

 زاديھا وآايرانی است, اصول، پشتوانه ترقيات وتامين  عمل اصول متوجه ميليونھا ميليونمحدوده 
ولی  ،داشته سال سابقه اجرائی منور ٧٠ (قانون اساسی مشروطه) . اصولاستقالل ورفاه ملت است
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نھم اگرعقلش درست کاربکند وتحت الشعاع تبليغات آ ؛ود به صاحب عقل استمحد ،دائره عمل عقل
    .اوھامات قرارنگيرد و

جمله عليرضا  ھمان است که برخی ايرانيان از ،تصوير ناشگون رجحان احساسات برعقل نمونه و{
 دری مقابل کافه نادری نشان ميدادماه به گروھی ازايرانيان درخيابان نا در نوريزاده تصويرخمينی را

  }-( شاھد نويسنده اين تحرير)

  وامـــــا بعد

به ھمين دليل نيايشگاه ھای  و ،ايرانيان با بت پرستی دشمن بودند«لمانی آبنوشته ھگل فيلسوف 
اگرچه ايرانيان به پيروان اديان احترام ميگذاشتند ولی چون يونانيان  ،يونانيان را خراب ميکردند

  (پايان). »ن مخالفت ميکردندآخدا نمود اين جھانی ساخته بودند با  برای

نرا ميتوان آنمونه سردستی  ،امروزه مردم ايران غرق درفرھنگ مذھبی بت پرستی وفرد پرسی است
درھزاران امامزاده يافت وميتوان گفت ھيچ قومی درجھان درحدی که مردم ايران گرفتار مرده پرستی 

نھا که شيعيان ناميده ميشوند آنھی وپيروان  را نھاآدرحالی است که اسالم  عمل  اين .ھستند نميباشند
يسم نه درقاعده سکوالربه ايرانيان اعراب اقا اين سجيه وعادت زشت تحميلی اتف رافضی مينامد.

  .تنھادست نخورده باقی ميماند که پرورش ھم خواھد يافت

 ؛ت بايک تعريف ثابت ونوع مشخص ھمراه نيستعقل که به معنای توانائی انسان برای تشخيص اس
شعرا مانند غزالی ومولوی وفالسفه مانند دکارت، کانت وافالطون برای عقل انوع خاصی قائل شده 

  .اند

   ؛عقل ھستند گروھی اصال منکرنيازبه

  نھم عالمی داردآراديدم غمی دارد      بزن برطبل بيعاری که ه زھوشياران عالم ھرک

اين است که عقل ازنظرنوع وکيفيت  يک مبنای ثابت وشناخته شده نيست که  ات شارمقصود ازاين ا
جامعه سياسی وحقوقی روی پھنه ھای ثابت ومحکم وتعريف شده قانونی  ،بتواند جايگزين اصول شود

     .قابل دوام است نه عقل که ھرعقلی سازخودش راميزند

دم ھای آمعموال ( اصولی بودن رسيده استت به مرحله يباطی مراحل نسب ،واصول عقل نسبی است
<مردم کم  :مانند شيخ حسن روحانی که ھمين ديروز گفت ،بی عقل، کم عقلی را ھمگانی ميدانند

  ).عقلند>

  بت پرستي وفردگرائي و.....

   .است محورگرائین با آفصلی ازبيانات اعليحضرت  درمذمت ازبت سازی، فردگرائی وجايگزينی 

  اعتراف تحرير

سرگردان شدم وبه ھرماخدی که رجوع  محورگرائیاف ميکنم که برای درک معانی فرد گرائی واعتر
م فلسفه انسان زچيز قابلی بيامو محورگرائیکردم کسب موفقی نداشتم  واساسا نتوانستم  ازواژه 

  .گرائی رايافتم ولی محورگرائی را خير
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  سخن برسبيل مستمع گوی     اگرخواھی که دارد با توميلی

   .ھای مورد استفاده اعليحضرت درک معنا ميکنند؟ بنده تصورنميکنمه ايران ازواژيامردم آ

ومنتظرند که کی  اين حرفھا که ماھستيم نيستند<مردم ايران بدنبال  :حاليکه اعليحضرت ميفرمايند در
  .ج کننده دارندھای گيه يدھد> چه نيازی به اين واژنھارا نجات مآيد وآمي

 وطيت وفردستيقانون اساسي مشر

ن شناخته آسمانی نسخه اصلی وکالم غيرقابل تعدی به آھمانطور که درجوامع دينی، اصول دين وکتاب 
مورد قبول عامه را تعريف کرده ميشود ھمانطور ھم درجوامع دمکراتيکی قانون اساسی کشور اصول 

   .وطرف تعھد ھمه ايرانيان قرارگرفته است

مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی وپايگاه  (سکوی) پالتفرم قانون اساسی مشروطيت که يا درآ
لبته وجود دارد؟ ا و فردگرائی اعتباری شخص اعليحضرت است ذره ای روحيه بت پرستی وبت سازی

بتھا ناشی حاين ص ؟چه سودی برای مبارزه امروز ما داردبنابراين طرح مسائلی فلسفی  ....که خير
درميدان مبارزه واقعيت  ؛دارد زادی پروازآی ھم درميدانی اليتناھی ففلس تفکرات ؛افکارفلسفی است از

  .ھای عينی واصول مورد باورکارسازاست  نه اوھامات

ھای وسيع مردم ه گاه وفيلسوفان متبحر ونيز تودآدرجوامع سياسی عليرغم وجود شخصيت ھای 
ل قانون اساسی ھستند ودراين بين به اصوی وفادار شاه تاگدا تسليم و عامی ھمگی بدون استثناء از

تنھا کسی که به حراست وپاسداری ازقانون اساسی متعھد شده شخص شاه است  بنابراين ھمانطور 
  :که اعليحضرت فرموده اند

ولی من بعنوان پادشاه  قانونی  ؛وظيفه ھرايرانی است که ازقانون اساسی اطاعت کند وظيفه من و<
   >ن قانون استآ ن دفاع ازآ نقش مھمتری دارم و

  )١٩۶سنگر -۶٢اسفند ماه سال  ٢٠(                                                                       

تصور نميشود با موقعيتی که شخص اعليحضرت برای خودشان درحفظ اصول قانون اساسی جمھوری 
   .ه باشدمقام ارجمندی داشت شان اسالمی قائل شده اند  تفکرات فلسفی اي

 ئيافردگرائي  يا رهبرگر

ن برجامعه است درفرھنگ ما ايرانيان آن که برتری فرد وحقوق آفرد گرائی به معنای واقعی وفلسفی 
نرا بگيريم يعنی گرايش به فرد، سابقه چنين موردی آعراب ندارد  واگرمعنای تحت الفظی اِ  محلی از

حدی که به  اساسا جامعه ايرانی تک روست  در و شاعرانه ميتوان يافتعاشقانه اشعار در تنھا راھم
  .ھمنوعان خودش ھم التفات ھمکاری وھماھنگی وگرايش کارھای اجتماعی را ندارد

  گرايش به رهبري

 نباشد ھيچ کار رھبر تا ن رھبرگراست  وآجامعه ايرانی وفرھنگ  ،فردگرائی حالت فقيرانهِ  برعکسِ 
 شويد  ھر بتاريخ ناظر ؛نيان رھبری ھم ازحقوق شاه استايرا درفرھنگ ما ؛عمده ای انجام نميشود
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 ن رھبرآاست وھروقت سايش وامنيت وکارھم داشته آاست  هوارسته داشت وقت ايرانی رھبری قادر و
   .يز نداشته استنداشته ھيچ چ را

ھيچ جوری ھم نميشود که قدری جمع وجورش کرد   و ؛انتطارمردم ازرھبری توصيف ناپذيراست
ھبری مادی جامعه حتی روشنفکران قائل به مرزبندی بين رھبری معنوی شاه ور ه مردم واصال تود

   .نيستند وھرکمبود وانتظاری را مستقيما ازشاه دارند

  مردم ايران ھمه چيز حتی حساب وکتاب کشور را برعھده شاه ميدانند  ھمين شعار

  .دود ووسيع مردم ازشاه استگويای انتظارات نامح  کشور که شاه ندارد حساب وکتاب ندارد  
   :مخبرالسلطنه ھدايت نوشته است

شاه ھست  اگر ؛پرسيدم گفت را ديدم مردی که چند نان زيربغلش بود مرتبا به شاه فحش ميداد علت 
  .بايد نانوا بمن نان کم بدھد چرا

(رضا شاه سال گذشته جريان داشته ھمين است که چرا  ۴٠زنده ترين شعار وايرادھای فراگيری که در
حتی يکبارھم  ؛ماھيت اين شعارويا اعتراض ناشی ازفرھنگ رھبری ماست ،کاری نميکندپھلوی) 
  .ويا چرا فالنی که اسم ورسمی ھم دارد کاری نميکند >چراخودمان کاری نميکنيم< نگفته ايم

  :ميفرمايند ١٣٨۵اعليحضرت درپيام نوروزی سال 

زاد انديشی وانسان گرائی بوده اند آايه گذار فرھنگ سرزمين ايران مھد تمدن جھان وايرانيان پ<
 نچه  که امروز برآفرھنگی که با خشونت انسان ستيزی وبيگانه پرستی ھمخوانی وپيوندی ندارد و

  ........>سرزمين ما حکمفرماست  خالی ازھويت ومليت ايرانی است

 –برپايه شاھنشاھی ايران ن آن تجليل ميفرمايند، درخشش آ اين فرھنگی که اعليحضرت بدرستی از
نميشود رھبری شاه رادراين  ،باورھای اصيل ايرانی نسبت به رھبری شاه  است و ؛تداوم سلطنت
 و نھا تعبير کردآخورده شيشه وامثال  ابه خود محوری  وي نراآ ومسير تاريخیی ايرانی فرھنگ واال

 ود اول اين است که درسی ودليل اين نميش ؛اعليحضرت شد جمعی مورد نظره خواھان رھبری دست
اکنون  ھم  جمعی کورس برداشته شده وبجائی نرسيده وه چند سال گذشته بارھا برای رھبری دست

     ١. وسعت يافتن دائره اتھامات ثمری نخواھد داشت اتالف وقت و جز

ارد اگربزعم تلقين ھای داريوش ھمايون، روحيه رھبرگرائی، رھبری شاه نا مناسب ويا خرده شيشه د
. فرھنگ ملی وستون ھای ساختاری ن درحد وامکانات فردی نيستآھمين است که ھست وتغيير 

نرا آاينجوری نيست که کسی بخواھد  ،تزمان ونسل ملتھا ساخته اس ،افراد نساخته اند جامعه را
  .تغييربدھد

 ساز ه کارميتواند يک نظريع وقمع رھبری شاه لتالش برای ق  ،پاشی ايرانبنظرميرسد برای فرو
   .باشد

                                                            
با دکتری که گرايش توده ای اين بند مرا ياد گفتگويم در ھمان سال نخست پس از شورش انداخت که در بحثی که  - ١

زيرا ايرانيان در کار دسته  --داشت گفتم: تک تک ايرانيان بسيار خوب ھستند ولی مرده شور ترکيبشان را ببرند. 
 قفوم رايسب یکت یاھ شزرو رد نايناريا هک تسا نيا ،دنناديم بوخار ھستند کسانی که کار تيمی مکتوان و جمعی نا

  ک-ح .دنتسھ قفوم ان مھ زاب یناريا ريغ یاھ یبرم دوجو اب یميت راکرد یلو
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ويا بت  خداشناسی که تقريبا پايه ھمه اديان است ؛است )تعيبط( ، جوھروسرشت بشررھبرگرائی
نميدانم   ؛ندارد انتخاب رھبر . انتخابات کشورھا معنائی جزصفت رھبر گرائی است از ريشه اشپرستی 

  !چرا اعليحضرت به مسئله رھبری شاه گير داده اند

  سابقه سياسيي رهبرزدائي شاه 

مورد تلقين به اعليحضرت  و که سرزبانھا ،رھبری شاه يک ايده مترقی است طرد رنيد که فکفکرنک
   .شده است

   :دکترسيروس غنی مينويسد 

وردند که آقدرت ھای خارجی نوعی فرھنگ سياسی درايران پديد  ١٨ازانقراض صفويه درقرن  **
  )٣۵٣صفحه (   .مخالف تمرکز قوا دردست يکنفرحتی نھاد سلطنت بود

به نايب السطنه  ھندوستان  ١٩٢٣ايران درتاريخ دھم ژانويه  در ،ارانگليستخوزيرم ی لرنپرس **
   :نوشته است

  .>ا واخالقا مجذوب پادشاھان ھستندحقيقت تاريخی اين است که ايرانيان روح<

مفھوم اجرائی برداشت درست پرسی لرن اين است که روح وروحيه ايرانيان متاثر ازپادشاھان است  
   .وباجسم بی روح ھم ھرکاری ميتوان کردشاه نباشد ملت ايران جسم بی روح است  پاد اگر

ايران  نھا ميدانند که با وجود رھبری شاه نميتوانند برآ؟ زيرا چراخارجيان نگران رھبری شاه ھستند
خوب ميدانند که جامعه ايرانی که به رھبری عادت دارد درغياب رھبری شاه بطور نيز مسلط گردند و

که ديديدم درشورش  مدآدرخواھد  تسا نيکمت هنوگرھ هب رضاح هک یخوندآتحت مھميز رھبری حتم 
   .ازاين قاعده استفاده شد ۵٧

  تاسي طرح هنري پرشت

 ھر درس ؛ه استنبود مريکاآخارجه  تبرای وزار توليد طرح ھنری پرشت يک ابتکارفوق العاده ای
جمھوری  اظت ازلذا برای حف ؛که اھميت نقش رھبری شاه را بازگو ميکند ورق  تاريخ ايران است

توقف امررھبری شاه واصوال جلوگيری  ،، توقف برنامه ھای پيشروانه دوران شاھنشاه ايراناسالمی
  .را تامين کند نھاآگاه ومنافع سياسی دد ديازتداوم سلطنت  مھمترين کاری است که ميتوان

  قديمي ترين تالش براي محو رهبري شاه 

   :مده استآخاطرات علم  باتک رد
اينکه طبق گزارش  و ،شرح دادم ارمريکا درمورد روحانيون آ سپس نگرانی سفير  ،مشرفياب شد

خدا  ميھن به شعار –شاه  -خدا کنند که  شعار شاه تقاضا ھای محرمانه که به او رسيده خيال دارند از
  ٢؟اين نداشت  که مطرح کند حرف مھمتری از شاه گفت اين مرد سفير ،شاه تغيير کند –ميھن  –

                                                            
 نينچ ناريا یلخاد لئاسم رد هتشاد یقح هچ اکيرمآ ريفس .دوبيم رت بسانم ريفس یاجب »هيفس« هژاو دياش - ٢
  ک-ح ؟دنکب یلوضف
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مريکا درفکرزمينه سازی برای متحول ساختن موقعيت شاه آ ۵٧فرمائيد ازقبل ازشورش مالحظه مي
   .اين زمان حدودا سه سال قبل ازطرح ھنری پرشت است ،بوده است

مريکائيھا آمريکا درخواست مھمی نبوده است ولی آ خواست سفير ، درنظر شاھنشاه ايران ری ازآ
 از وھيچ چيزی مھمتر يعنی ھمه چيزشنای مردم آ عارميدانستند که تزلزل موقعيت شاه حتی دريک ش

   .ن نبوده استآ

دنباله  و امری حساب شده >سلب وفاداری ارتشيان ازشاه<يزر، به اينکه اماموريت ھ ** 

نھا دانه ھای زنجيری است که به طرح آشاه قابل بررسی است  وھمه  مريکا ازآدرخواست سفير 
   .ھنری پرشت ختم شده است

يعنی  ؛صورت گرفت ۵٩ايران برای اولين بارحمله به رھبری وموقعيت شاه درسال درخارج از **
مقابل چشمان حيرت زده ھمه  ن سال درآ در ؛تاريخ تصويب طرح ھنری پرشت از بعد يکسال از کمتر

 در سوال برد و زير روحانی مسئله فرماندھی شاه رابرنيروھای مسلح برای اولين بار ايرانيان سپھبد
برنقش شاه برارتش قلم بطالن کشيد اين  ۵٩سال   ٢٣مه پست ايران شماره مقاله مفصل درروزنا

   .غيرقابل انتظاربود که سردبير روزنامه پست ايران ھم اظھارحيرت کردنقدرآمقاله 

ميھن را شعار احمقانه  –شاه  -شعارخدابالفاصله بعد ازسپھبد روحانی ارتشبد جم درمقاله ای  **
   .شی ھاستای ناميد  که تقليد ازاطري

  )رجوع فرمايند ٣٣٢+٢٨۶شماره  ٧٧عالقمندان  به موضوع ومقاله جم به سنگراول شھريورماه (

  .، ومعين زاده وغيره رسيدبعدازسپھيد روحانی وجم نوبت سرتيپ اسد بھبودی **

 غازآه اجمالی به سيرتالش برای تحول نزولی درموقعيت شاھنشاه درافکاروباورعمومی که يک نگا
مد آانه درتوقف تداوم سلطنت برمريکا شروع شد  تا طرح ھنری پرشت که قاطعآه سفير ن بوسيلآ

مريکا  آبرای محو موقعيت شاه درجامعه ايرانی بوسيله يک پيوستگی سياسی ھمه جانبه  نشان از
   .بوده است

   

 

 

  

  

 


