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گا  A ه ع  ر    
گا A ن    ت ودو

ن ان از دید    ا
  حقوقدان - اميرفيض

اعليحضرت نسبت به وقايع ايران درروزنامه ھای خارجی منتشرشده عنوان اولين مقاله ای است که  از ،ايران از ديد من
   .است

ن نقد رجوع آ. اکنون باتفاق به مواردی ازمقاله وارد سازدن آمفتخرگرديد تانقدی بر ١٣۶٢سنگر سوم ديماه سال 
  .ميکنيم

  ؟استاي نوشته  ايران از ديد من چگونه

وسيع تجزيه وتحليل شکل گرفته ازدامنه ھای  بايد فلسفی است  که –> يک نوشته سياسی ايران از ديد منتحرير< 
  .باشد

 ويا ، شرح حال ويايک قطعه ادبی ست داستان باشدا ن. ممکرگوناگونی تنظييم شود                       ِ يک نوشته ممکن است به صو  
ورانديشه نويسنده درچنان موقعيتی قرارنميگيرد که دريک نھاآاحساسی باشد وامثال  ّ                                                     . درھيچيک ازاين نوع نوشته ھا تط                                

  .نوشته فلسفی سياسی قراردارد

حافظه وياديد  بيشتر م وسوم رادارد ودرجه دو ،  اعتقاد وانديشه نويسنده،  نقشدرتحريرات داستانی وشرح حال نويسی
ميزی ميکند آنوشته رارنگ  ،احساس ظرافت طبع و ،درقطعات احساسی وياشعری ،،  ميدان دارصحنه تحريرميباشدعينی

سازد ولی ھمچنان مملواززيبائی ولطف وھيجان  قطعه راازمعنای حقيقی نيزبه دور ،وچه بسااحساس شاعرويانويسنده
   .باقی ميماند

،  ديد عينی تبديل به ديد ذھنی وفکری ميگرددونوشته حاصل تفکری ميشود که درجھت تحليل نوشته ھای فلسفیاما در
ريشه ھای تکوينی موضوعات  ، و،  علل پيدايش) درجھت کشف حقايقوتفحص درمسائل علمی (بمفھوم اعم کلمه مراتب

   .دبحث بمان

سياسی  –دربين انواع نوشته ھا،  ماھيتی فلسفی ودرجايگاه فلسفی  باتوجه به توضيح باال نوشته < ايران از ديد من >
   .جای دارد

ست که نوشته ھای ادبی وامثالھم  درميدانی جوالن سياسی بانوشته ھای ديگردراين ا –فرق مھم يک نوشته فلسفی 
نجاکه نوشته آلی ازمييابد که خالی ازمزاحمت ومقاومت ودرنھايت منازعه است واگرھم باشد درحد قابل وصفی نيست و

برروی ھمگان گشوده  است ھای فلسفی وسياسی حاصل تجزيه تحليل موضوع توسط محقق است وميدان وسيع تحقيق 
ميتواند بايکديگرھماھنگ نباشد وحتی درجھت ھای  ،که حاصل کار تحقيق محققيننجا آن متصورنيست وازآوحصری بر
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ذات فکرونوشته فلسفی رادرميدان برخورد عقايد ومنازعه افکاری  ،بضد يکديگر به نتيجه رسيده باشد لذا اين مرات
   .قرارميدھد که دامنه ای وسيع وگاھی نامحدود دارد

نکه اصيل آعقايد باعقايد ميجنگند تا، نتيجه اينکه درتحقيق وتعاطی افکارھرگز شخصيت وحرمت نويسنده مطرح نيست
  رطوفان تصورات وباورھا گردد...تراست برتربماند وچراغ راھنما برای گمگشتگان د

نکه ھم افالطون وھم حقيقت رادوست دارم ولی وظيفه مقدس من آباثارخود ميگويد <آارسطو شاگرد افالطون دريکی از
  >بمن فرمان ميدھد که حقيقت راارجح بدانم

له ھای برخی چنين باوردارند که شعورده شد برای طرح اين موضوع است  که آن ازھمان سنگرآ                   ِ اين مقدمه که اختصار   
موجب ميگردد که عقايد رواج دارد  وفرھنگ ما سی که نسبت به شخص پادشاه درميان ملت                        ّ عشق به شاه واحترامات تقد  

ی مختلف ودرنتيجه ھماھنگ شدن تحليالت گوناگون نسبت به قاطع برداشتھا ،فلسفی پادشاه نسبت به موضوعات مختلف
  .موضوعات گردد

ه حثھای فلسفی جای حکيمانه ومنصفانه ای ندارد به ھمين دليل است که حکما راعقيدقی وسنتی دربرداشت اخالاين ب
   .ست که بحثھای سياسی وفلسفی راپسند جايگاه اونيستکه پادشاه رامقامی ا براين است

  ه نيستپايه اش برجای نيست       عرصه بحث سياسی رامجال شا ھرچه بازی رخ نمايد

...........  

  نويسندگي وپادشاهي 

، باميل وطيب خاطر، به جايگاه ومقامی فلسفی  اراده ميفرمايند –ھنگاميکه پادشاه به نوشتن وانتشارمقاله ای سياسی 
   .ن مقام خودارجمند است ولی درحد ومرزمقام پادشاھی نيستـميفرمايند که ھرچند  دورو

کاروعقايد خود رابه ميدانی گسيل ميدارند که سراسرپوشيده ازبرخوردھاوجدلھای فلسفی ، افپادشاه درمقام نويسندگی
ن ميدان به آثارونتايج عقايدی است که درعرصه وسيع آن ميدان دقيقامطرح است ھمان آسياسی است وچيزی که در

   .نچه کمترمورد توجه است اين است که صاحب عقيده چه کسی استآمده وآحرکت در

، براه ن باشدآن دريد صاحب آنکه کنترل آ، بيشترين پيوند ھايش باصاحب خود بريده ميشود وبدون ابرازشد عقيده وقتی
، اگر مأوائی برای رشد خود ميسازد واگرافکارمخالفی رادرمسيرخود يافت نجاراآفتد وھرکجا که جايگاه مناسب ديد می ا

   .....نرااشغال  ميکندآنراازميان برميدارد وجايگاه آتوانست 

  >ايران از ديد من  <جواز نقد مقاله 

محو شدنی نيست که احترام به مقام  ،بھه          ُ گرچه اين ش   ايران ازديدمنگفتارباال ميتواند جوازی باشد برای نقد مقاله 
 ،  وگرفته ميشودرر  ّ مح   حديده گرفتن نوعی جسارت ونادسری وخيره  ذيرای مطالب باال نيست واين نقدسلطنت وشاه پ

   .ندوتحليل نوشته پادشاه  توصيه ميک را افراز برنقدسکوت 

  1357مقاله ايران ازديد من وشورش 

براستی  !. اساسی ترين چھره نمايان انقالبازوسعت کافی برخوردارنبوده است < ايران از ديد من > ه تحقيق مقالهردائ
رابوجود  !که انقالب ،درتحقق اين فاجعه ،که جايش دراين تحقيق بکلی خالی است وازتالشھای مادی ونفوذ وسيع غرب

سياسی  اعليحضرت ديده  –ثری دراين مقاله فلسفی ، رھبری کرد وبه نتيجه رسانيد ودرحمايت خود قرارداد، اوردآ
  .نميشود
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تحت عنوان < انقالب ايران  ۵٧اولين مقاله تحقيقی درباره ماھيت شورش  ١٣۵٨وباز درفروردين ماه سال  شده 
نھا کتاب پاسخ به تاريخ منتشرشده بود که ليبی رايکی ازپايگاه آومھمتراز شرشده بودرابشناسيد > ازانتشارات سنگر منت

کتاب گروکان خمينی تاليف رابرت دريفوس کتاب  –ليون دالرمعرفی کرده است  يم  ٢٠٠ھا ومنابع مالی شورشيان درحد 
قوط يک پادشاه وصدھا کتاب کتاب طرح س - ) کتاب نقش روحانيت درتاريخ معاصرايران١٣۶٠شھريورحرکت باجبر(

، براھی رفته > فارغ ازھمه اين مدارک تحقيقايران ازديد من< چگونه بوده است که نويسنده مقاله .ديگرمنتشرشده بود
به مدارک ومآخذ تحقيق اشاره ميکند که محققين درصورت  . معموال يک محققتبارساخته استکه تحقيق راچنين بی اع
مقاله بازگوکننده ديد کسانی  . زيراکهقيق رجوع کنند مقاله مورد بحث ازذکرمآخذ ھم تھی استلزوم به اصل مدارک تح

  .بوده اند ۵٧تش بياران شورش آبوده که از

نھم ازسوی آواقعا خود پرسی کنيم اين چنين مقاله ای محروم ازيک تحقيق حتی سطحی چه لزومی دارد که نوشته شود 
  )    پايان حاشيه(  استو مورد استناد ارجحيت خاصی برخوردارت به مسائل ايران ازديد ايشان نسبشخصيتی که بھرحال 

اعضای ليون ھزينه مبارزه شورشيان رابرخی از يچگونه ميتوان باورکرد ونويسنده مقاله باورکرده است که صدھا م
ن مخالفت بارژيم غاصب حاکم است که اين بورژواھای بازاری امروز درعي؟ چگونه کرده باشند رتامينبورژوای بازا

   .دمکش نيستندآحاضربه پرداخت ديناری برای مبارزه بااين قوم 

ماده است آ ١٣۶٢ن درسنگر سوم ديماه آمفصل است وتفصيل  ۵٧نجا که انتقاد به برداشت مقاله ازماھيت شورش آاز  
   .اجازه فرمائيد به ھمين اختصار اکتفا وبه مراتب ديگرمقاله پرداخته شود

  بال شكسته تحقيق

وارد نشده وازاينجھت يک بال ديگرتحقيق  ۵٧به بارزه وسيع وروشن نقش مذھب درشورش  مقاله < ايران ازديدمن >
 نھا بارھا ھدف ازآگزيده اند ورھبربر ار (!)نکه شورشيان نام انقالب اسالمیآنجاست که باآشکسته به نظرميرسد حيرت 

   .ستزادی وتوجه به اقتصاد معھذا مقاله توجھی به اين بال ازشورش ننموده اآونه رفاه  ،اترويج اسالم خواندانقالبش ر

ورد که آ، دستاوردی برای غرب بوجودخوند ھای درجه اول قائل استآمذھب شيعه دررابطه باحق حاکميتی که برای 
بياندازد وعمال نان آشکارا درگردن وکمرآمخفی خودراکه ھمواره برپشت روحانيت داشت                      ِ غرب بتواند دست سياسی  

، رھبری شورش ضد پادشاھی شکاراستآبه کارتحقيقاتی کامال     ِ نياز  ن بدون آخوند ھادرپناه اين دستھا که ابعاد وسيع آ
   .ايران راعھده دارشوند

، بيش از ھرچيزمورد نظروقابل ابکل ازحرکت اقتصادی بازداردسالمی که ميتوانست ايران رسفه اعقب ماندگی  فل
ماده ميکردند و بدين طريق فلسفه حاکميت آکشورھای صنعتی جھان بود که خودرابرای حمله به ايران  استفاده ھمان

  ، پايه شورش عظيم مذھبی برای مقابله باقدرتی بسيارعظيم تريعنی قدرت پادشاھی ايران گرديد....اسالم

توجه به اين حقيقت روشن مقاله > وپيوستندبه ا افراد بدون درک افکاروحتی جدی گرفتن خمينیمقاله مدعی شده که <
جذب افراد نکرده که اوال مذھب تشيع  قائل به درک عموم نيست واين مھم برعھده مراجع است ودوم اينکه نقش مراجع 

که گروھی عظيم گرديد  سببن نبوده آمتوجه  >ايران از ديد من<که نويسنده مقاله  ،صيغه نيموھنھا  آاست نه تفھيم 
، تاحددی شخصيت ، متحدبايد دانست که دراتحاد .به خمينی بپيوندند ،بدون نزديکی فکری ويااعتقادی وياشخصيتی

نچه که درروابط آدقيقا  حاکم بين جاذب ومجذوب ميگردد ،، يک حالت بردگی وانقيادفکری خودراحفظ ميکند ولی درجذب
   .شورشيان وجود داشت

نھارا درمواقع معينی دفع آی روشنفکران راابتدا جذب وسپس ھضم وپس از مدتی خمين ،درتطبيق مورد ميتوان گفت
  )عالقمندان به مفصل اين گفتار به ھمان سنگررجوع فرمايند.............   (کرد

  



 حقوقدان - اميرفيض -بيست و دومين ھنگامه - ھنگامه ھا دررفع نقيصه ھا    ۵ برگ ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٢ 

                        ره ب ران سرشناس وبرجسته

ست ن اآيد رست مود، بی اعتبارمعرفی شده اند واين برداشت مارکسيستھا بخاطرروابطشان باخارجيان زمقاله،درجائی ا
نھارا وادادگان سياسی آ، به بيگانگان حساسيت الزم راداشته است که نسبت به روابط گروھای سياسی وياافراد ،که مقاله

 فاق ھستند بنام رھبران برجسته وآت بيگانه وخيانت به کشورشھره ولی درھمان مقاله کسانی که درعاملي نام برده است
   .سرشناس معرفی شده اند

 تشويق به بمباران برزگترين ترمينال نفتی ايران ميکند وفرانسه را اکشورمتجاوزعراق ر ،تمام کسی که باوقاحت
برای نابودی ايران تاخيرميکند  تاندارد به عراقساستيضاح مينمايد که چرادرتسليم ھواپيماھای پيشرفته ومخرب سوپرا

  ١ ؟ کجايش رھبراست تابرجسته وسرشناش خوانده شود

                                          ُ                                            ُ                ھمين جانبداری تحقيق از کسانی که حقيقتا ره ب رانی ھستند که راه پيروزی ملت رابراھريمن می ب رند عالمت مشخصه 
   .است که مقاله < ايران ا ز ديد من > اثرکيست

**  

 ،وملی گرائی است که به رعايت کوتاھی اين تحرير دنباله نقد مقاله ايران ازديدمن، درباره موضوعات روحانيت ميانه رو
  استفاده ازان خودداری شده استاز

       ن آپايان بيست و دومين ھنگامه به اميد ادامه                                                        
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