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  هركسي برظن خود غالب بود

  حقوقدان  -اميرفيض

ن ايجاب ميکند که کوتاه آموضوع  ،را درجاويد ايران خواندمآقای چمن آنوشته ای منتسب به 
   .که مبتالبه عمومی است ن تخصيص يابد چراآگفتگوئی به 

. به ظن خود راھنمائی ھای ممتازی برای رفع نسان ھا به ظن خودشان درست فکروانديشه ميکنندا
 وکامل بودن نسخه ھاراميدھند و برترين وکارسازترين . به ظن خودشانمشکالت اجتماعی دارند

اطميان کامل نسخه  . بااتفاقا دربذل وبخشش ظن وخيال خودھم امساک وشرط وشروطی ندارند
   .رادارندنآميدھند واصرارھم درقبول 

سالگی فوت کرد درباره ظن وخيال  ٩٧درسن  ١٩٧٠راسل فيلسوف انگليسی که درسال اند برتر
   :گفته بامعنائی دارد ميگويد

   »اشتباھيدھيچ کس نبايد درباره ھيچ چيزی اطمينان کامل داشته باشد اگرشما چنين ھستيد يقينادر«

واين تفاوت راميتوان تشبيه به فاصله  ،ن تفاوت استآ بودن ابل اجراوق، وپيشنھاد بين حرف وعمل
  .بين نظرواصول کرد

واين  يک نظربرای اينکه درجايگاه اصول قرارگيرد بايد ازموانع افکارواعتقادی باموفقيت عبورکند
 کاريک روز ويک سال نيست بلکه سالھا وقرنھا الزم است که تابرخورد عقايد وافکارويابمناسبت 

  .انقالبات تبديل به اصل گرددقانون ويا وضع

انسانھا غالبا غروری دارند که دراعالم نظرات خود نه تنھا پايبندی به اصول ونص راندارند بلکه 
   .احتجاج ھم درقبوالندن نظراتشان به ديگران دارند

   :اينجا بھتراست اين بحث بانمونه وشھادت ھائی ھمراه باشد

شاه بايد بگويد من شاه ھستم «اظھارنظرکرده که  ،که ذکرشان رفتقای چمن ارا آھمين  -نمونه اول
   .»ن ديگرنيستمآ تا کشور نجات پيدا کند بعد از

قای قاضی سعيد آ نزديک به عقيده زيرا( قای قاضی سعيد نظرنزديک به عقيده داردآ -نمونه دوم
 داشت دررضاپھلوی مشاورين فھميده نداشت واگر« :دميگوي ،را صاحب عقيده ميدانند) نخودشا

رابه ايران  بلکه سوگند ياد ميکرد که سلطنت ،سوگند سلطنت ياد نميکرد ۵٩ماه سال  بانآ
   »برگرداند

بود که ايرانيان حق  تازنده بود مدعی ،احمد انواری مديرپيام امروز وابسته به بختيار –نمونه سوم 
   .ھرزمان که بخواھند رژيم سلطنتی راتغييردھندداشتند 

   .ه گام بود که مدعی بود شاه بايد انتخابی باشدروزنام -نمونه ديگر

   .يران شدقای دکترنصراصفھانی است که پيشگام ھمه پرسی برای رژيم پادشاھی اآ –نمونه ديگر 



 حقوقدان -ر کسی بر ظن خود غالب بود...  اميرفيضھ                                      ٢ برگ   ١٩/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، شنبه چھار (تير شيد) 

سلطنت وپادشاھی چون بوی  ؛ست که اصال سخت مدعی استء قای نوری عالآ -نمونه ديگر
ديکتاتوری ميدھد بايد کنارگذاشته شود وحتی ازبکاربردن واژه شاھزاده ھم چون بوی برتری 

   .وامتيازميدھد بايد دوری جست

 حتی يک وجب ھم حاضرنيستند که کوتاه بيايند وبفھمند که ،اين حضرات که نمونه ھا ھستند نه کل
يقينا واگرچنين ميکنيد < ،لت نظر نميتوان پافشاری کردنھا نظراست ودرحقانيت واصاآادعای 

 و ،که برنظرھيچ چيزی قابل اتکاء نيست ،اين دو کلمه حرف حساب نميروند وزيربار> دراشتباھيد
نظر ازجھت اعتباری چون   ،قانون وسنت وشريعت است –چيزی که قابل اتکاء است اصول  نآ

    .پرکاھست درگردباد

معھذا ھرروز يک نسخه نظری به  ،ھزاران بارنوشته شده است شايد ،سی سال است اين حقيقت
وميتواند مشکالت ومصائب  ،نکه درجايگاه اصول قرارخواھد گرفتآيد به خيال آاز درميپرو

   .ا حل کندگريبانگيرمبارزه ايرانيان درراه نجات ايران ر

ھمين دليل وب انسانھا درجوامع غيردمکراتيک تفاوت چندانی بين اصول ونظرقائل نيستند
   .حاضرنيستند که به اعتباراصول شناخته شده وقانونی نظرات خود رادرمھاراصول قراردھند

انسان اينطوری است که تاخودش خودش راقانع نکند که کارش بيھوده ونظرش باطل است دست 
 رود وب نادرستی نظروکارش وگرچه درشرائط درک ھم بندرت ممکن است زيربار ،نيست بردار

 ،درنظر احتجاجِ ی ولی بھرحال تنھا راه فراغت افراد ازگرفتاربرغيرمتوجه ميسازد نرا آمعموال 
  .>فالنی سرش به سنگ خورد< ؛است که دراصطالح گفته ميشود نھما

  آموزش شاهنشاه ايران 

   :ن چنين استآد که کليت نموزشی دراين مورد دارآشاھنشاه ايران دريکی ازکتابھايشان 

ه راسته وقابل قبول درباره مشکالت کشورميدادند که نآباظاھری  ، پيشنھاداتیکسانی درجلسات«
نھا خواسته ميشد که آ تنھا وقتی که از ،ن ديده نميشدآ صرھم درـتنھا دلفريب بنظرميرسيد بلکه قِ 
نوقت متوجه ميشدند که پيشنھاد نظری با پيشنھاد آ ،نراتھيه کنندآطرح اجرائی وبودجه تفصيلی 

   .»چقدر تفاوت دارد یعمل

  راآقاي چمن آب به خطا

پيشنھاد ميکنم که خودحضرتعالی ماموريت پياده کردن  ؛موزش شاھنشاهآ را به تاسی ازآقای چمن آ
 نراآپياده کردن  ،بقراری که نوشته ايد نراآ طرح ونظری را که ارائه کرده ايد به خودتان بدھيد و

 و ی تحقق افکاراوايجاد واحدھای مسئول بر ل سازمانيکبه تش ،ودرقدم اول ،برعھده بگيريد
 اقداماتتان غازآ ريغ نفرمائيد که ازاقدام کنيد وازاين بزرگواری ھم د )البته اگرالزم ميدانيدنظراتتان (

  ايرانيان رامطلع فرمائيد 

  بااحترام                                                                                           

  


