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 نرا سرپرستی ميکرد ونام ساز مانآسال قبل درتھران سازمانی بود که گويا شادروان اميرانی مديرخواندنيھا  ٣٧حدود 
 ه درحق عضويتی که ازمتقاضيان دريافت ميکرد ھرگونه خبرونوشته ومقاله ای ک> بود اين سازمان باشما ومطبوعات<

موضوع مورد نظر عضو ويانام شخص واشخاص معينی که عضو درخواست ميکرد ازجرايد چاپی تھران بصورت بريده 
قايان آفليکس  سناتور زمن بمناسبت وکالتی که ا .فورا به عضو متقاضی ميرساندروزانه  وری ودرپاکتی سربستهآجمع 
) درست يادم نيستوياکيھان (رافعه ھم روزنامه اطالعات که طرف م ،تمقايان وکيل دادگستری داشآقای شاھين آ برادر
   .اقتداروموفق ميساخت اين پاکتھا مرتبا بمن ميرسيد ومرادرتعرض ودفاع بسياربا بودند،

چون ھرفعاليت  ؟چرا ،ميداد مدرسی وھفت سال قبل سازمان شما ومطبوعات ھمين کارکامپيوتر راباسختی ومرارت انجا
   .اشرکت ھای تجاری وغيره نياز به ا طالعا ت داشتندشخصيت ھا خاصه سياسی وي

ن سالھا حساسيت اطالعات مانند اين روزھا مھم نبود ولی ھيچ شخصی اعم ازعامی ويابرجسته نبود که نيازمند به آ
   .مرکز اطالعات بازاربودنددربازار  دالل ھا اطالعات نباشد 

ميزتر رامحکوم ميکند ولی آ يتعات بمنظور زندگی بھتروموفقتالش برای کسب اطال ،گرچه اسالم بمناسبت تقديری بودن
   .ستاين محکوميت وحکم اسالمی ابدا کاربردی درجوامع اسالمی نداشته ا

   .درجامعه اسالمی ھمه انسان ھا محتاج خداوند ھستند وفقط خداست که محتاج نيست

ای خود بی عالقه ھستند ودرحکم بغيراز خدا کسانی که به سالمت وامنيت خود وخانواده وشخصيت ومسئوليت ھ
 گرچه سعدی درگلستان خود ازشناسائی خواجگان ،دراويش عمل ميکنند ممکن است نيازمند به کسب اطالعات نباشند

  ١ .دارد یسفره بخشھا بوسيله دراويش  اشاراتو مالدار

  مشاورین -۴ 

 »صحيح ياناصحيح بودن يک تصميم، يايک مسئله راتنھا سانی يادگرفتآھمه چيزرانميتوان به سادگی و ،
  )( شھريارايران                                                            .»درقياس ميتوان ارز يابی کرددرمشاوره و

 »بکانپا(اردشير     »، ھيچ چيززيانمند ترازھمنشينی با نابخردان وسخنگوئی بافرومايگان نيستبرای پادشاه(  
 »بوالھوسی ودلخواھی ھيچ کاری نکند مگربه مشورت ، کينه ورزی، دشمنی، محبتازروی عشق دشاه باي ،

  )ازنامه نادرشاه به محمد شاه سلطان ھندوستان(                                           »روی مصلحت زعقال وا
 »ھمه غلط وموجب پشيمانی وندامت استنچه کند وگويدآطنتی که ازکنکاس ومشورت خالی باشد ھرسل ،«   

  )٢تيموری صفحه  - روش سيا سی اميرتيمور(                                                                                     

بيرون کشد  نآنچه صواب است ازآ ن نگرد تاآع کند وبه بصيرت درد ھمه راجميآست که چون کارش پديد ن اآ خردمند«
   )لخيرا( ابوسعيد ابو                                   ». ھمچنان که کسی را ديناری گم شود اندرخاک ......له کندديگرراي و

  :ازنظرسنی طبقه بندی وبه اطالع ميرسانندمشاورينشان رابرای اولين باراست که اعليحضرت 

  »سال ھستند ۴۵تا  ٢٠% بين٩٠مشاورين من اکثرا «    

   

                                               
امروز ھيچ شخصيت حقيقی ويا حقوقی بدون دسترسی به اطالعات نمی تواند زندگی کند.حتا يک مغازه کوچک خواروبار فروشی  - ١

د بازار ويا رقيب ھای تجاری دارد. شخصيت سياسی لزوما نه تنھا به اطالعات اجتماعی، قيق در مسايل اقتصانياز به اطالعاتی د
اقتصادی، وھنری و آموزشی دارد بلکه نياز به برخی آگاھی ھا دارد که در اينترنت يا روزنامه سوق الجيشی، جغرافيايی، تاريخی، 

ذا نياز به افراد کار کشته ای است که می دانند چطور اطالعات محرمانه و سری مھم وراديو تلويزيون ويا در جوامع موجود نيست ول
نکار تجربه و مھارت نداشته باشد فقط دسترسی به اطالعات رويه ای و رابدست آورده و آنرا تجزيه و تحليل کنند و ھرکسی در اي

  ک-گان را موفق گرداند. حسياست پيشسطحی نمی تواند 
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ن ازتشکيل شورای مشورتی آاطالعيه ای ازدبيرخانه انتشاريافت که در ١٣۶۵رشيو مبارزه نشان ميدھد که درسال آ
نرااعالم کردند ودبيرخانه ھم آت مزبور رد ابختيارياد کرد که بال فاصله حضرشاپور  امينی وعلی قايان آپادشاه به تصدی 

مده بود که سايراعضای شورای آراطالعيه دبيرخانه نکه دآ با و ،واکنشی نشان نداد وکسان ديگری راجايگزين نساخت
   .ماه ديگرانتخاب ومعرفی ميشوند ولی اين وعده جامه عمل بخود نگرفت ۵مشورتی شاه تا 

ولی ھنگامی که اسالم  ،ن جريان ديگرمسئله مشاورين رسمی وياشورائی شاه مطرح نگرديدآه پس ازکميتوان گفت 
نھا مشاورين آنھا صادرشد نشان داد که آعالميه اعليحضرت که بمناسبت تجليل ازکاظميه وداريوش ھمايون فوت کردند ا

  . شاه بوده اند

  دــعــا بـــوام

                                                                                                   ِ انسان ازھمان زمانی که بامشکالت طبيعی زندگی مواجه شد راه مشورت راانتخاب کرد  سيرتکاملی مشورت ازمشورت  
   .ھا شروع وبه مدارج عاليه وکامله امروزی رسيده است ت ُ ـ  ب با

راداشتم که زندگی کردن رابمن  اش ميدانستم چگونه زندگی کنم ياکسیک< :کمای فرنگی بنام بارکر گفته استيکی ازح
   >موختآ می

   .وری کرده اندآن مکرريادآحکمای ايرانی فصول مفصلی درباب مشورت ولزوم  

  :ازمولوی است که گفته

  عقلھا  عقل راياری دھد  مشورت ادراک وھشياری دھد

  خرکم شودآب بود         تاپشيمانی درــارھا واجـــدرک تمشور

   .، کسب وکارميکنند باحافظ مشورت ميکنندايرانی ھا بامشورت ازدواج ميکنند

که ھرچه صالح ومصلحت من بينی برايم ، تورابه خدا وشاخ نبات سوگند ميدھم محرم ھررازی وای حافظ شيرازی ت
  ٢ .کن شکارآ

  جایگاه مشورت

 شخصی که دارای اراده و ،نه اراده انجام کار > ميدھدمشورت ادراک وھشياری< :سترکه حکيم مولوی گفته اھمانطو
د نقصد جازم به انجام کاری راندارد مشورت سودی برايش نيست ومشاورين متعدد ونظرات گوناگون اورا پادرھواخواھ

   .عبارتی است که مطلب راگوياترميسازد »نبرد من«درکتاب  .ساخت

                                               
ھرگز با لشگريانی نيازموده و  «می گويد: » در آنچه شاھان را بايد«در فصل » آيين بزرگی«دادبه پارسی (ابن مقفع) در کتاب  - ٢

، واگر باشی شير سواری را مانی که از باره خودبيش از ن دلگرم واستام مباشناپايدار بکارزار دشمن مشتاب و با نبوھی و دليری آنا
  »آنچه  بينندگان ترسند بايد بترسد و بپرھيزد.

  می گويد:  »در آنچه کارداران شاھان ودرباريان را بايد« گفتار ديگری زير عنوان در 

بايد ھميشه سران و برتران خودرا فرمانبردار و کارگزار باشی و چيزی در راھشان دريغ نداری و با اين از پذيرفتن فرمان ھائی «
  ».کن که مردان و آزادگان چنين کارھائی را سردھند وتن در ندھند که زيان و آزار ديگران در  آن باشدخودداری

   ک-ح
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تن مشاور اشار

اھی ايران بھره

 ايرانی فکرنم

 درامرمورد مش
) استنصیی (

س اين زندگی ا

    .ست

   ۴برگ  ٣١/ ٠٣

افراد ميتواند <
جود نداشته باشد

ريستين ماالر در

ضاپھلوی مشاو

 اگرھدف وخوا
عقل ودرايت وت
ن وسنت وشرع
يق درمشاوره
نون وسنت وش

ت حقوقی مشاو

ت مشاوربردوقس

ين قراردادی د
ين شخصی ويام

 شخصی وموض
،شين ومصاحب

>کھف با اصح

ق مورد مشاور
مشورت سبب مي

مبارز از ت را
ت کننده ھم بشو

ندی سنی مشاو

شاوره که درتار

ی قبل ھم بداشت

که ازنظام پادشا

 بيگانه اساسا

  .ضرت است

کسی است که
طالعات قانونی

   .ی گفته است

درس

ديگری گفته اس

 ٣/ ٢٠١٢

ميگويد
وج کار

خانم کر

اگررض<

مشاور
بقوت ع

زقانونا
بعد رفي
براه قان

موقعیت

موقعيت

مشاوري
مشاوري

مشاور
درھمنش

سگ<

درتطبيق
است م
مشورت
مشورت

طبقه بن

مرمشا 

سالھای

ھستندک

تابعيت

اعليحض

کمشاور
کسب اط

حکيمی

حکيم د



 حقوقدان - اميرفيض -آخربخش  -خودنويس بااعليحضرتگفتگوی        ۵برگ  ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٢ 

  عمردوبايست دراين روزگار    مرد خردمند ھنرپيشه را

  جربه بردن بکارـــــدگری ت با    کی تجربه اموختنـــباي تا

  تشکر وبازهم تشکر

کمک بزرگی بنده اجازه ميخواھم  ازعنايتی که اعليحضرت فرمودند وسن مشاورينشان رااعالم داشتند تشکرنمايم زيرا 
نامه خود درک ميکند که زيرا منتقد ويانويسنده  ،ضور اعليحضرت تقديم ميکنندضه ومطالب حکه عري است به کسانی

عليحضرت است کما اينکه کارخانه ھای داروسازی که توليد مطالب نامه اش قابل استفاده برای چه سنی ازمشاوران ا
ن برای چه سنی تجويز ميشود  ھمچنين است کارخانجات اسباب آن دارو مينويسند که مصرف آدارو ميکنند روی بسته 

  ،اسباب بازی مينويسند که اين اسباب بازی برای چه سنی است (دستورکار) ئلبازی وياوسائل ورزشی ھم روی منو
   .زيرا درغيراينصورت قابل استفاده نيست

شدم دو نوشته به دبيرخانه ارسال ودرباالی يکی اضافه کردم گاه آاين سرباز ازوقتی که ازسنين مشاورين اعليحضرت 
   .سال ۶۵رای مشاورين محترم باالی ) دردومی نوشتم بسال ٢۵برای مشاورين محترم باالی که (

کردن پشت درھای بسته ناشادمان ھستند چه موقعيت مناسبی است که مشاورين خودشان  »پچ  وپچ«اعليحضرت که از 
که ھم فرصت  اعليحضرت گرفته نشود  طرف مکاتبه قراردند را نھاآ، اعليحضرت معرفی بفرمايند که الاقل مکاتبين با را
   .ھل انگاری وبالجواب گذاشتن نامه ھای ايرانيان نشودھم دبيرخانه متھم به س و

نوقت معلوم ميشود که فوت آالبته تاکنون رسم دبيرخانه وشخص اعليحضرت چنين بوده که وقتی مشاورشان فوت ميکند 
   .شده مشاوراعليحضرت بوده است مانند اسالم کاظميه وداريوش ھمايون

تجديد نظر  که بتاکيد اعليحضرت رسيده  ھی وبازوروشن بودن مسائلزاديخواآور درعرصه پبشنھاد ميشود که رسم مزب
     .شود

 


