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  حقوقدان -اميرفيض

شاھنشاه ايران سبب تنظيم                                                                 ِ ايميل ھای ردو بدل شده بين جاويد ايران وشخص ديگری درمورد دينداری  
   .اين تحرير ميباشد

را بازمطرح ساخت که دينداری  ن شخص که دراين تحرير معترض ناميده ميشود اين ادعای سابقه خودشآ
ی مالھا وتحکيم گرايشھای دينی ومذھبی  ّ                                    شاھنشاه ايران سبب تجر  ه نچآالجرم  درجامعه ايران شد  و اننآ                    

  .پيوست ازمراتب دينداری شاه  نشأت يافته است بظھور ۵٧که درايران درسال 

  هويت ديني 

اين دوھويت با تولد  ،ھرفردی درجھان دارای دوھويت است يکی ھويت دينی وديگری ھويت سرزمينی
مگراينکه انسان ھا درشرائطی وباقيد الزماتی  ،انسان خواھد بود انسان متولد ميشود وتا پايان عمرھم با

  .ازخود زائل سازند را ھريک ازھويت ھا

ه ن به مسلمانان مومن گفتآديندار درحقوق اسالمی بتفسيرقر ،ھويت دينی با دينداری تفاوت عمده ای دارد
  .يگرددـــــمـــــته نميشود و ھرمسلمانی ديندارومومن شناخ

ن بنام ھويت اسالمی وديگری آاسالم  دررابطه با ھويت دينی قائل به دوھويت است يکی ھويتی که از
  .ن)آقرومتعھد يادشده (ن من بنام مسلمانان موآ يتی که ازھو

بارگران ھويت دينی وقتی است  ،تنھا يک عنوان است گرانی بردوش مردم نيست                      ِ بنابراين ھويت دينی بار  
جامعه ای  در لذا . ردـــيـــــورت مومن ومعتقد به اسالم ودرمايه يک مسلمان واقعی قراربگکه دينداربص

 بحران ھوييت ن جامعه گرفتارآشده ازمومنين ومعتقدين به اسالم نباشد،  متمرکز وساختهکه (اسالمی) 
   .ازنوع ھويت دينی اصيل ومومن ومعتقد خواھد شد ،دينی

بحران ھويت دينی ھنگامی بوقوع ميپيوندد  که <ميگويد شناسان فرانسوی دراين مورد  هيکی ازجامع

ی دينی کم اعتقاد ميشوند  واعتقاد الزم را دربرابرمباحث ، ارزش ھارمان ھاآ، نسبت به فرھنگ ،افراد

  >ش پيدا کنندلدينی ازدست بدھند وبااحکام دين چا

المی گويای اين حقيقت است يک نگاه سطحی به دامنه بحران ھويت دينی درتمام جوامع دينی خاصه اس
 وھمين که بشريت دربحران ھويت دينی اصيل قراردارد ودامنه بحران ھويت دينی ھرروز فراخترميشود

 نھنمورزادی بشريت ازخرافات وگرفتاری ھای دين آبه  انسان ھارا بحران درھويت دينی است که درنھايت
  .ميسازد

  وامــــــا بعد
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ھنشاه ايران ازچه نوعی بوده ازنوع دينداری ت دينی شااکنون با تفاق به اين مھم رجوع ميکنيم که ھوي
   .اسالمی ويا ھويت دينی

   :دارند که پاسخ پرسش باالست یبيان صريح ،ريامھردر کتاب خاطرات علمآشاھنشاه  

      »با معيارهاي علمي همخواني نداردمن يك مسلمان هستم ولي اسالم «               

ارد قبول د تنھا ھويت اسالمی را نشاهونقد ندارد ورساگر اين است که شاھبيان مزبور نيازی به تفسير 
ونه نيازی به قبول داشته ونه احتياجی به درک  که درسيرتولد ونسل به نسل به ايشان محول شده است

معارض با معيارھای احکام اسالمی معيارھا وارزش ھا و   اينکه اعالم کرده اند ولی ،نآشناسائی  و

   .اھميت است ودرواقع يک دنيا فلسفه ومعنا درھمين اشاره ايشان نھفته است با يار، بسعلمی است

که تازه امروز متداول روشنفکران ايران  ،سال قبل شاھنشاه ايران چنين بيانی را اعالم داشتند ۵٠حدود 
   .شده است

، ارپشتک ،توجه ،صرف نيرو ،ن کارآداشته باشد درجھت ازنظر کلی انسان اگربه حقانيت امری اعتقاد ن
که برعمل صوری وتصنعی  واگرھم اجبارداشته باشد صوری وتصنعی است  ،حمايت ودخالت نميکند

   .ثاری مترتب نيستآ

شاھنشاه ايران نه تنھا به اصول وموازين ھويت دينی بمناسبت تعارض يا نيازجامعه ويا اصول علمی 
از کتاب ياد داشتھای  به نمونه ھائی ،عتماد بودندخوند ومتوليان مذھب ھم بی اآاعتقاد نداشتند بلکه به 

  .رجوع  ميکنيمبرای نتيجه گيری قای علم آ

   ١٣۴٨جمعه اول فروردين  

م که به احترا ادکردندھاشخاص مختلف به شاه پيشننظربه اينکه عيد امسال مصادف با دوم ماه محرم بود 
   .ايام عزاداری سالم عيد را ملغی کند

 ناديده بگيرد نبايد سنتھای ملی را ھاه کردم که اين گونه نکته گيری رت کرد توصيوقتی شاه بامن مشو
م وازروحانيون ھم دعوت  را فدای حرفھای بی معنا کرد شاه موافقت کرد کارمراسم سالم راپی گرفتي

  )پايانان نخستين گروھی بودند که به حضور شاه  رسيدند  وبه اوتبريک گفتند ......... (نآکرديم 

مومن به مسائل والزامات دينی ومذھبی محال است که عليرغم پيشنھاد اشخاص  يک شخصيت معتقد و
مراسم سنتی نوروز وشرفيابی حضورشاه را تحت الشعاع ايام عزاداری  ،مختلف وزمينه مناسب

يک شخصيت  اين جرات  را داشته باشد که مراسم عزاداری را  که خادم ممکن نميشود ،دھدـــــنقرار
گاه آ ن شخصيت آ ن خادم  به افکاربلند ورھا ازقيد مسائل مذھبیآحرفھای بی معنا تلقی کند مگراينکه 

  .باشد

  پنجشنبه ششم وھفتم شھريور 

ايران به اندازه دولت يت هللا گلپايگانی دريکی ازخطبه ھای اخيرخود درقم ادعا کرده که دولت آشاه گفت 
   .نيميب، چقدربايد ناسپاسی ازاين اشخاص بعراق به جامعه روحانيت صدمه ميزند
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سيد سپس شاه پر >اوکناربيائيم ولی ناچاريم وبايد باپاسخ دادم <علم نوشته با نظرشاه موافقت کردم و
 حانيون دلبستگی؟ خارجيان تا چه حد به حمايت رويا ھنوز روحانيون تحت نفوذ قدرتھای خارجی ھستندآ

ن ادامه آشه سياست انگليس درايران براين اساس بوده وگمان کنم ھنوز بعضی جنبه ھای ؟ گفتم ھميدارند
   .داشته باشد

ن درکتاب خاطرات علم درج است آافی نسبت به بھی است که اشارات کاناسپاسی روحانيون فصل مش
ميالنی درعريضه ای به  يت هللا ميالنی درعراق به اتھام مواد مخدر بازداشت ميشودآپسر ازباب نمونه 

زاد شود ولی شواھد کافی جمع کنيد که اين حضرات آشاه گفت کاری کنيد که   ،شاه التماس کمک ميکند
  ذر)آ ١٣سه شنبه (                                                                  .خيلی زود فراموش ميکنند

  نمونه ديگر

يت هللا خوئی که درعراق زندگی ميکند مورد ايذای رژيم صدام آيت هللا ميالنی ازمشھد تلفن کرد که آ
يا ميتواند به ايران پناھنده شود شاه گفت البته بگذاريد بيايد ما گذشته آقرارگرفته است ومحتاطانه پرسيد 

  )ارديبھشت ٢۶شنبه پنج(                                                  را فراموش ميکنيم ...... ھا

ھنگاميکه امواج ناسپاسی نان است  ولی آناسپاسی روحانيون نسبت به شاھنشاه ناشی ازعقيده مذھبی 
 نھم برايگانآسلطنت وخدمات او به دانش ومرتبه علمی وفنی  رسيده    ِ بل                          ِ افرادی ديده ميشود که ازق   در

   .غرق اندانصافی وسفله گری ائی ازدنائت وبی انوقت معلوم ميشود که اشخاص مزبوردرچه دري

رر  اين تحريربجاست ھمينجا  ِ                 اعتراف مح    ّ  صيل ابتدائی ونظم شکوھمند شاھنشاھی ايران برتح که اگر        
ن نبود خانواده نميتوانست ھزينه تحصيل مرا تامين کند  واين حالت نه تنھا متوسطه ودانشگاھی رايگا

، بچه ھا به مدرسه وعليرغم مخالفت پدران به زور دولت شامل بود ايرانی را ارمن بلکه ھزاران ھز از
ه دختربه مدرسه شاھی نرفتازامتيازات دختران برای خواستگاری اين بود که < یيا ميدانيد يکآ ،ميرفتند
يا ميدانيد که مدارس دولتی حرام معرفی شده بود وپدران برای خودداری ازرفتن به مدرسه آ >؟است

  ؟مکت سبب ميشود که مداد به چشم بچه ھايمان فروبروددولتی بھانه ميکردند که نشستن روی ني

مالھا بود اگرمالئی ميدانست که متقاضی قلم تراش کارمند دولت  يا ميدانستيد که تراشيدن قلم نی که کارآ
  ١ .است قلم رابرايش نميتراشيد وحرام ميدانست

ّ            که درچه جو  وچه محيطی  مد که معترضين بی صفت وبی انصاف بدانندآاين اشارات خارج ازمتن به ميان           
     .دم شده ايمآما 

سال طينت  ۵٠واکنون پس از، به ھمه جارسيديد دم شديدآل شاھان پھلوی   َ ــ  بـ ِ ـ  ق ای بی انصافان که از

با نابودی دنياھم دمھای بد آچه درست گفته اند که <طينت پست خودتان را نشان ميدھيد  فاسد و

   .>تغييرنميکند

                                               
گذر از خيابان حتا ھمين دانشگاھی که امروز محل نماز جمعه است، در آغاز از سوی مالھا تحريم شده بود و فتوا داده بودند  - ١

  ک-حرام است. ح ھای اطراف دانشگاه
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وجدان که نبود  >دميت انصاف استآاولين شرط < ،دمی استآازتشعشعات وجدان  ،انصاف وقدردانی
ه شددرگذشت شاھنشاه ايران سرکش  انصاف ھم نخواھد بود  به اين بی انصافی ھا که سی سال بعد از

دارد که وصف الحال معترض سفله پيشه  سعدی يک دوبيتی .یراست چه نامی ميتوان داد جز سفله گ
   .است

  يد با تو درجنگآنوازی سفله ای را              به کمترچيز  اگرعمری

  شکارازدست گنجشگان نگيرد ی برگی بميرد             ـــرعنقا زبـــاگ

  دوشنبه دوم مھر  

موزش وپرورش که پوشيدن چادررابرای آيت هللا خوانساری خيلی ازدستوراخيروزيرآگزارش دادم که 
اصطالح اسالمی ممنوع کرده عصبانی است واضافه کردم که بعنوان يک شخصيت دبيرستان ھای ب دختران

درست ميگوئيد ..... اما ما < :شاه پاسخ داد ؛ه حق دارد که ناراحت باشلمای شيعبرجسته درجامعه ع
وندها خآاين دستوررا لغو نميكنيم حتي اگر منجربه تعطيل شدن مدارس شود اين اولين بارنيست كه 

  >ازاصالحات اجتماعي ما انتقاد ميكنند

يک شخصيت کشوری اگرذره ای تمايالت دينی ومذھبی داشته باشد با حجاب دختران مدرسه مخالفت 
نميکند فقط يک شخصيت سکوالر ومعتقد به علم وپيشرفت ومشارکت زن ومرد درساختن اجتماع است 

   .ھای وقت روی حساسيت مذھب پل ميزندخوند آن درمورد حجاب ونگرانی آيه قرآکه عليرغم 

  بان آيکشنبه ششم  

که درحال  برادران عربمان ھمبستگی ايران را بان، آ درمراسم عيد فطررئيس مجلس سخنرانی کرد ودر
  .حاضردرگيرجنگ ھستند ابراز کرد

مزمه کنان به رئيس مجلس سنا گفت شاه خيلی ازبيانات رئيس مجس سنا عصبانی شد وز

 :> بعد بطورخصوصی بمن گفتنها بزرگترين دشمنان ما هستندآدران مسلمان  گورپدربرا<

 من مسلمان هان ميدانيد کتگفت خود ،چقدرازاين سنگ ھمبستگی اسالمی به سينه زدن حرص ميخورد<
  >ھستم اما اين موضوع عقيده مرادرباره عربھا تغيير نميدھد

  ديماه  ١۴شنبه  

ان وقاھره ايراد کند به شاه نشان دادم او مع شاه راکه بايد درپيش نويس سخنرانی ھای  –شرفيابی 

صطالح اتابحال چه نفعی ازاين بسخنرانی قاھره خيلی زياد روی ھمبستگی اسالمی تاکيد ميکند مگر< :گفت

  >دلم نميخواھد خودم راخيلی زياد قاطی عربھا کنم .......... ،ھمبستگی عايد ماشده

سال قبل حساسيتی که شاھنشاه ايران روی عربھاداشتند واوج احساسات ناسيوناليستی را نشان  ۵٠يا درآ
 ؟ يکبودند ی؟ اين معترضان  زبان دراز بی انصاف اصال به فکرچنان موضوعيک ايرانی داشت ميدھد

 و ورده اندآ يم رابرای ماتازيان بھترين تعال< ھمان را ميگويد که علمای اسالمی ميگويندمسلمان معتقد 
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                  >نکه انسان ازدشمن کوچکی کند ويا از معلم واستادشآدرس زندگی بما دادند  فرق است بين 
  )النھايت فی مجرد الفقه والفتاوی(

   .ريامھرگفتآنرا ميگويد که شاھنشاه آيک ناسيوناليست ووطن پرست  و

 نفرت قلبی وانزجار ازعربھا بمناسبت ازنمود ھای وطن پرستی است امروزه ابراز کراھت ازعربھا  
 ۵٧تاراج ايران نفرت به حقی است که ازبعد ازشورش  و ،واسارت زنان ومردان  تاخت وتاز به ايران

سال قبل شاھنشاه ايران ھمراه با  ۵٠اين چنين احساسات بحق را . ديديد که مدهآرانيان بياد بخشی ازاي
  .ندناراحتی ازاظھارات شريف امامی رئيس مجلس سنا ابراز داشت

  رابطه اعتراض وتوقع 

ان ورده نميشود به جريآيد وچون برآتوقع وانتظارازاسباب اعتراض است  يعنی اول توقع وانتظاربوجود مي
نھم تکليفی که ناشی از نص است آ. توقع وانتظار، ناشی ازحق وتکليف  است تراض کشيده ميشوداع

الجرم  تکليفی ھم ويعنی مدون واحصاء شده است درغيراينصورت توقع وانتظار حق محسوب نميشود 
  )اصل رابطه سببيت(   .شود که اعتراض بردارباشدمتوجه مکلف نمي

شد که حواس معترضين به شاھنشاه قدری جمع شود که ميگويدند چرا  شاه  وردهآاين مقدمه بدان سبب 
چرامتمم قانون  نبرده  خوند جماعت  رايکسره به فناآچرا  چرا مسجد ساخته  درسفربه مکه احرام بسته 

  .نھاآازاصل دوم پاک نکره وامثال ااساسی ر

شخص کرده است واين بدان معناست ت شاه را متمم قانون اساسی درفصل حقوق سلطنت محدود واختيارا
   .که حد  توقع وانتظار مردم ازشاه تا کجاست

   :اصل سی وپنجم متمم تکليف شاه را محدود ومنحصربه چند مورد مشخص بيان کرده

   .تمام ھم خودرا مصروف حفظ استقالل وتماميت ارضی کشور نمايد -١
   .نآنگھبانی ازقانون اساسی وتصدی سلطنت برطبق  -٢
   .کوشش درترويج مذھب اثنی عشریسعی و -٣
   .سعادت وعظمت دولت وملت ايران -۴

 نميشود گفت فرازھائی از ؛استو تغيير گانه شاه درقانون اساسی  مطلق وغيرقابل تجزيه ۴تکاليف 
ه . نگھبانی ازقانون اساسی کتکليف قبول وفراز سوم  که سعی درترويج مذھب شيعه است غيرقابل قبول

مده دليل براين است که شاه نميتوانسته تکليف سعی درحفظ شعائر مذھبی آاه دررديف دوم از تکاليف ش
    .کندـــرا رعايت ن

مشخص شده است اکنون وجدان ايرانيان ناسپاس به داوری فراز ۴تمام وظائف وتکالف شاه درھمين  
  ؟يا شاه  تمام ھم وغم خودرا مصروف حفظ استقالل وتماميت ارضی کشورمان نکردآدعوت ميشوند که 

  ؟يا شاه به سعادت ورفاه وسربلندی مردم ايران نکوشيد وموفقيت ھای شگرفی رابه ملت ارزانی نکردآ



 حقوقدان -اميرفيض -يامھرھويت دينی شاھنشاه آر                                                    ۶از  ۶برگ  ٢٠١۴/١٠/١١(کيوان شيد) نبه ش

يا شاھنشاه به تکليفی که قانون اساسی مقرر کرده بود عمل نکرد وروال سلطنت راازمدارقانون اساسی آ
    ؟خارج ساخته بود

  حكم قانون 

ن رامنعی نيست  ھمين حکم آکه قانون منع نکرده انجام حکم عدالت قانونی دراين است که ھرکاری را
   .درفرھنگ ملتھا به تعبيرديگری ھم ھمراه است

دريکی ازمصاحبه ھا ازشاھنشاه سوال ميشود که قدرت سلطنت  ؛شاه درمقابل قانون تفاوتی با مردم ندارد
   .ارميشود شاه ميفرمايند درمقابل قانونحا مجدرک

   .تکليفی که متمم قانون اساسی درمقابل شاه گذاشته است قيد تکليفی ديگری براو محول نيست ۴خارج از

 نازشاه توقع داشت را نچه عرض شد بيان قانون اساسی وحکمت است واينکه ھرچيزیآ
خصلت عوام ودرماندگان ويا سفله گرانی است که  ن،وھرايرادی را متوجه او دانست

   .برو و اعتماد ميسازندآستن به شاھنشاه برای خود کسب ب فکرميکنند با افترا

حمل ميکند مرتبا به شاه فحش ميدھد  نمخبرالسطنه ھدايت نوشته است ديدم يک مردی درحاليکه چند نا
  ٢ .فت  تقصير شاه است که نانوا کمترازوزن نان بمن نان داده استگ ؟پرسيم چرا

                                               
اين نشان از نادانی و بيسوادی و نا آشنايی به حقوق مدنی است. حق ھر شھروندی دفاع از حقوق فردی اش است. اگر در جايی به او بيداد  - ٢

  ک-و دليل به مراجع دادگستری مراجعه کند. حمی شود با فحاشی به دين يا شاه مشکلش کنار نمی رود بايستی با منطق  روا


