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                       نقدي برسخنان اعلحيضرت

  سوم قسمت
  تشتت بجاي همبستگي ملي

  ب است     کم گفتن ھرسخن صواب استآنکه سخن به لطف آ با
                                     

  حقوقدان -اميرفيض

   وتضاد دربيانات موقعيت نابرابري

انات اعليحضرت بطورخاص موضوعی رکلی ودربيدراظھارات اشخاص بطو موقعيت تضاد ويا نابرابری
  . است که به توضيحی نيازدارد

خواستار  ھم تائيد و .نآومحکوميت  وجود دارد وھم تنقيد ۵٧ ھم تائيد وتنفيذ انقالب دربيانات اعليحضرت،
ھم تائيد حراست ازقانون اساسی وجود دارد وھم ناديده  .نآوجود دارد وھم نفی  کشورشدن  فدراتيو

ضد و مشابھات  و ن.آ. ھم تداوم سلطنت وتصدی خودشان به سلطنت وجود دارد وھم نفی نآتن گرف
   .بدون نياز مفصل ميسازد ديگر که فصل رانقيض 

يا ميتوان آ و ؛کدام استن برثالث آ منطق درتضاد کالم وتاثيرکم  ُ ح   بينيمـب اين توضيح دراين جھت است که
  ؟م را ناقض سخن اول گرفت وقال قضيه را کند ياخيره ناسخ ومنسوخ داد وسخن دون جنبآبه 

 نآشنونده به  اگر و ؛موقعيت برای شنونده استايجاد  حرف وسخن گفتن يک نوع ايجاد حق ونفع و
 ايجاد تعھد ميکند و برای گوينده ،ن حرفآرضايت اوباشد  اعتبارداد، يعنی عملی انجام داد که حکايت از

اقرار  انکاربعد ازاينجاست که  يد. درآمي در ورآووجدانی وگاه الزام واقع بصورت يک عقد اخالقی  در
واظھارات اشخاص ايجاد رسوبی ميکند که با حرف متضاد بعدی ودرتطبيق مورد حرف  مسموع نيست

   .پاک شدنی نيست

سازد به  ن سخن جداآمگراينکه کسی که ميخواھد اثرسخن قبلی خودرا زائل کند وخودراازمحوطه اثرات 
ضرب المثل (مست  ؛ن ھم با شنونده استآخود محسوب وقبول  بات مراتبی متوسل شود که دفاع ازاث

 وکسيکه تعھد منجزی دارد ابطالکننده رفع اثرحرف وسخن ازگوينده است  بودم اگرفالن گفتم ...) بازگو
  شنا:آدرکالم  ،تعھد او ممکن نيست مگربه حکم دادگاه ويا موافقت متعھد له

   .ازتعھد وبدھکاری خالص نميشود ،با گفتن سخنانی معارض رابدھکاربه کسی  ميداند،کسيکه خود 

   بنابراين:

ه زيرا ناسخ ومنسوخ نسبت ب ؛يرنيستناسخ ومنسوخ جايگ ، در قاعده يعنی سخنان متعارض باالقضيه 
 ،کسعبر وکه ممکن است ناشی ازقانون ويا شرع باشد ونميتواند ارتباطی با شخص پيدا کند حکم است
   .يا انکاربه شخص است نه به موضوع و توجه اقرار
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  نتيجه اول 

اظھارات اعليحضرت است که  موقعيت حقوقی ، شناختنتيجه اولی که ازاشاره فشرده باال روبروی ماست
 دیبعبا اظھارات  ،درسالھای نخست به قانون اساسی مشروطيت وفاداری متضمن  قبول تصدی سلطنت و

   .است) ٢۵١٩( ١٣۵٩بان سال آتين ايشان درنھم خسبا اظھارات نايشان که متناقض 

ماهيت حقوقي وتعهد رادارد لذا اظهارات  )2519( 1359نجا كه بياناتشان در نهم بهمن سال آ از
وتعهد  بان حكم نيستآنجا كه تعهد نهم آ بان ايشان گردد وازآن نميتواند ناسخ تعهد نهم آ مغايربا

  .ميگردد >د ازاقرارنافذ نيستكاربعان<است لذا  شامل 

ادعا دارند يکی اينکه ميگويند چرا رضا پھلوی پاسخ اعتراض کسانی باشد که دو  نتيجه باال ميتواند
ميداند  نھا اين است که رضاپھلوی که خودرايک فرد عادیآوضع خودش راروشن نميکند واعتراض دوم 

 خطاب ومورد انتقاد قرارگرفته ولطنت درمقام متصدی ومسئول س برنميدارند و انچرا دست ازسرش
  . (يک بام و دو ھوا)ميگيرد

  تشتت بجاي همبستگي  -نتيجه دوم

ھنگی ھای بيانات اعليحضرت آناھمن رابطه ناھنجاری ھا وآ و ؛شکاری نتيجه اول نيستآنتيجه دوم  به 
   .تفرقه وگسيختگی ايرانيان خارج ازکشوراستبا 

يت ب بيات حکيم مولوی ودھم رادرااين ممختلف ومتضاد ھستند چنانکه مردم بطورطبيعی دارای اعتقادات 
   :بابا طاھر ميتوان خواند

  ن وگروھی اين پسندندآمتاع  دين وکفر بی مشتری نيست        گروھی 

نھا ازواحد آباوجوداختالف در باورھا، عقايد، سنت ھا، زبان وفرھنگ معھذا وحدت جوامع وھمبستگی 
   .انگی قابل مالحظه استالت يگحکليت به در ،خانواده تا کشور

 رفتار يتوان گفت که نقش ونجا که يکی ازعوامل وحدت ويگانگی جوامع عامل رھبری است لذا مآ از
مالت واقعی  بنابراين کلمات وبيانات رھبرجامعه ؛گترين عامل وحدت ويگانگی جوامع استرھبری بزر

بجای اينکه مردم را ھماھنگ کند  مد نباشد،آ زبور کارواگرمالت ميد آاتکا وھمبستگی مردم بحساب مي
 ن  رھبرآدشمنی وپاشيدگی درگروه  ،وسخنان رھبرعامل اصلی تشتت، ھيجان .ازھم جدا ميسازد نھا راآ

   .خواھد شد

 مد تفرقه ودشمنی وبی اعتباری وحتی بی اعتنائی ميگرددآکه درسخنان رھبرسبب کار یمھمترين عامل
ودرسطح بين المللی  ،شقه شدن گروه وجماعت ميگردد ،که سبب شقه ،ران استتضاد دربيانات رھب

   .ميشود صاحب سخنموجب مسخره وتحقير

   :توماس فريد من درنيويورک تايمز نوشت
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  ».اروپائيان بوش رابمناسبت تناقض درگفتارش مسخره ميکنند« 

   )١٣٨٣سال  ٢٧(تايمز                                                                                             

 <ما درپايان حرکت اول و: گفت بازرگان  که ديد  ۵٧نرا ميتوان درھمين شورش آنمونه درسطح داخلی 
                  ل وتوحيد وتسليم وتوفيق روبروبوديم >داشتيم بلکه درخارج وداخل باتسھيضد انقالب ن پيروزی انقالب،

  )٧۴صفحه (

 حضرت به دام سخنانان بی محابا ومعارض با حقانيت سلطنت وياعلن زمان که آ درسالھای نخست وتا
 و تداوم سلطنت مخلصا طرفدار ،ايرانيان خارج ازکشورخالصا؛ قبول سلطنت گرفتارنشده بودند      ِ سوگند  

  .اسناد مبارزه شامل تظاھرات ونشريات سند اين حقيقت است شاھی وليعھد بودند وپاد

ھمان اسناد وادامه ان تابه امروز نشان ميدھد که ازھمان زمان که اعليحضرت درمسيرمخالف سوگند 
ن وينده کشوربه ھمه پرسی وبی اعتباردانستن قانآبياناتی ازقبيل ارجاع رژيم  قبول سلطنت قرارگرفتند وبا

ھمه  از و ، بی تفاوتی سلطنت وجمھوری ی احتمالی جمھوريخواھانزپيرو مسرت از واظھار اساسی
مخالفان جمھوری اسالمی  ،حرکت کردند »انقالب اصيل«بعنوان يک  ۵٧شورش  ذتنفيتائيد و مھمتر

ھی روبياناتی گ شخص اعليحضرت ھم با و ؛درخارج از کشوربه تشتت واختالف وحتی دشمنی گرفتارشدند
بودند رامورد بی ) ٢۵١٩( ۵٩بان ماه سال آازايرانيان که خواھان وفاداری اعليحضرت به سوگند نھم 

ايرانيان خارج  را شعله ورسالختند  و يانتش دشمنی بين ايرانآدرواقع  ،مھری وطرد اعالم فرمودند
عليه  ثيری قيد مبارزهگروه ک .به چند شقه تقسيم شدند بودندازکشور که چشم واميد ايرانيان داخل کشور

وم نرا مختآجمھوری اسالمی را زدند، گروھی به تبعيت ازبيانات اعليحضرت سلطنت وحقانيت 
نجا آکارشان به  تصدی سلطنت برکنارشده وايشان را رضا ويا شاھزاده خطاب کردند و از واعليحضرت را

 ،رفتندسخره گه وليعھد راھم به انتقال سلطنت بداران به حقانيت ومشروعيت قانون اساسی واکشيد که وف
ن وحدت آجانشين  که دينچه که امروز ميبينآشد  ا کرد وبالطبع ھرگروھی ھم يک صدر ورئيس پيد و

  .شد ويکپارچگی ايرانيان درسال نخست مبارزه

ورده آ درحاليکه شخص اعليحضرت پرچم وحدت وھمبستگی را بنمايش در؛ موضوع نگران کننده اين بود
 اخالق نچه ھم که بطورطبيعی وبه اعتبارفرھنگ وآبياناتشان  ولی درعمل باز فقط اتحاد) (امروبودند 

   .به حساب ميرفت متالشی ميفرمودند ايرانيان  ايرانی عاملی برای ھمبستگی

ھنگ  تاچه اندازه آکه پيامھای متضاد ونا ھم گاه بودندآست که شخص اعليحضرت خودشان عجيب اينجا
   .سرسازاست درد

بايد بکند  مريکا چکارآدرمقابل سوال اينکه ) ٢۵۴٣(  ١٣٨٣ان درمصاحبه بابی بی سی  فوريه سال ايش

ض نقي مسلما بافرستادن پيامھای ضد و< :اند وچگونه ازمردم پشتيبانی بنمايند؟ اعليحضرت فرموده

  .>وسردرگم کردن اين کارعملی نيست

  عملی است؟م کارمبارزه اعليحضرت يا بابيانات ضدونقيض وسردرگآ

خوھان به ھمبستگی با سلطنت  يا جمھوریآدرمصاحبه با فيگارو اعليحضرت درمقابل اين پرسش که 

   »خيرجمھوريخواھان به سلطنت  طلبان نخواھند پيوست« اعليحضرت: پاسخ ؟طلبان خواھند پيوست



 حقوقدان -اميرفيض -٣قسمت  –نقدی برسخنان اعليحضرت                                    ٩از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠۴/٠٢نبه) پنج ششيد (اورمزد 

 ت واتحاد ومظھروحد فر ايزدی و اعليحضرت ميدانستند واکنون ھم ميدانند که  درفرھنگ ايران شاه
    .اتحاد وحدت وھمبستگی ھم خبری نيست ن جايگاه قرارنگرفت ازآ وقتی شاه در يگانگی است و

: نجلس فرمودندآدرگفتگوی با مسئوالن رسانه ھای گروھی لوس  ) ٢۵٣٧( ١٣٧٧ اعليحضرت  درسال

      ».يک  تغيير ماھوی  بطورکلی دررفتارنيروھای سياسی خارج ازکشوربايد بوجود بيايد«

  )٧٧ماه  (مشروح درسنگر اول  بھمن                                                                           

 حقيرت ر دهنده ايشان به صاحبان عقايد وزاآ و تتد عالقه اعليحضرت با بيانات متشتغيير ماهوي مور
 ی  درفضای سياسیگشعارنمايشی ھمبستھمه درشرائطی بود که فقط  واينھا  ؛نها  تحقق يافتآوعاق 

 و ،ده انديعنی سنگ رابسته وسگ را گشو ؛يزمر و طنين داشت  يعنی کج دار ،ايرانيان خارج ازکشور
   :داده ميشد ازجمله (حتا با سرود ھای آھنگين خواننده ھا) عده ھای ھمبستگی ھم مرتباو

. راه، ازھمبستگی واتحاد ميگذرد نھا اميد دادآفقط بايد به  ،خود مردم برخواھد خواست ھمه امکانات از«

  »وبيش ازاين به ھيچ کاری نيازی نيست

  )١٣٨٣(مصاحبه بابی بی سی سال                                                                              

   »افتاد اتحاد واتفاق ملی گرايان بھمنی است که برسررژيم ضد ايرانی خمينی فرو خواھد«

   )۶٨بھمن سال  ٢٢(                                                                                              

    .شدـــتائيد اينکه شعارھمبستگی بعلت فقدان اصالت با  استقبال مردم روبرون در

نوشت ) ٢۵۴٠( ١٣٨٠يولينو درسال قای الين اسکآگزارشگر روزنامه نيويورک تايمزدرمقاله ای بقلم  
     ».سال بارھا ايرانيان رابه اتحاد فراخواند ولی موفقيتی نداشته است ٢٠دراين  رضاپھلوی«

ی ملی وھويتی ايرانيان خارج ازکشوررا شخص گدرحاليکه حقيقت موضوع اين بوده است که ھمبست
نمايان بود که عده ای فرصت طلب نام اين بی سامانی  نقدرآ و ،اعليحضرت بابياناتشان ازھم پاشيدند

 ،کبا فرھنگ وزبان وھويت مشتر              ِ يعنی ايرانيان   ؛فعاليت سياسی خودشان را ھمبستگی ايرانيان گذاشتند
 يا ازآ را ھمبسته کند. نھاآ تامده بازی آکه يک شامورتی  شوريده ونا متجانس ومتفرق ھستند نقدرآ

  ؟دربدری وجود داشتو تتغاصب اين تشبارزه عليه رژيم ابتدای م

مريکا برای ھمبستگی ايرانيان منظور داشت آبه ھوای اعتباری که  باز ن شامورتیآ(فراموش نشود که 
  .به فکرھمبستگی افتاد نه مسائل سياسی وفلسفی مبارزه)

  تت            ّطراح طرح تش 

 تربيتن است که ايرانيان به رھبری شاه يک ايمان قلبی ويک آفرھنک وھويت وسنت ايرانيان مويد 
مان ھ ،ايرانی وملت کنونی ايران درطول تاريخ پرازفراز ونشيب تبارھایمالت يگانگی  ،نفسانی دارند

ھا امری نامعلوم نبود دراسناد  مريکائیآاين مطلب اساسی برای  ؛استرھبری معنوی پادشاه عامل 
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 ری ازشاه اشارهومنصب شاه دراتحاد ويگانگی وفرمانبردااھميت واستواری مقام  همريکا بآسفارت 
   .مريکا منعکس شده استآارش موضوع دقيقا به وزارت امورخارجه زشده وميرساند که گ صريح 

ل تاريخی وھويتی ايرانيان يعنی مريکا دقيقا ميدانستند که برای فلج کردن اين اصآ جمھوری اسالمی و
دانه ھای زنجيره اتصاالت باشد که  وا و ؛مع شدن به دور پادشاه بايد ازشخص پادشاه استفاده کنندج

 ن وبياناتشا که ديديد اعليحضرت با ؛سلدبگ را ويگانگی که به شاه مربوط ميشودتاريخی وحدت ملی 
  .جايگزين ساختند را تشتت ھمراه با دشمنی ،ايجاد صف بندی

ری سياب و )بسياری ازميدان مبارزه به کناررفته اند (تائيد اعليحضرتمد که آ درنھايت مبارزه به حالتی در
 نھم روی کاغذ وآ ،خرين فرياد ھا را ميکشندآکمی ھم  دارند و بی رونق ،مبارزه حضوری ھم درکنار

   :درست وصف الحال مبارزه دراين دوبيتی قابل مالحظه است و ،قادربه گفتن نيستند

  ندکه ازشه ديده ا ھا ترک ميدان کرده اند مردان  زتکليف نبرد          زان ھمه بی اعتنائی

  ه اندـسروران وحاميان، عزلت گرفتندو سکوت         بابسی افسوس کزراھی که بادل رفت

  :بگذاريد يک شھادت ازسنگربياورم

درسالھای نخست مبارزه ايرانياری که سنگرميگرفت اعتراض کرد که واژه اعليحضرت ھمواره با واژه 
کلمه  ن مھم توجه کرد وآگرھم به سن –چرا سنگر به اين مھم توجه ندارد  ،ھمايونی مصرف ميشود

ادم ي ،ابتدا واژه ھمايونی را درکناراعليحضرت بکارميبرد از (سنگرگرفت  اعليحضرت ھمايونی رابکار
  .ن ايرانيارشده بود)آبود که فراھم کننده اعتراض  نيست به چه علت وکدام سنگر

ار ھمان ايراني -ن رو شدند آرو به  اين ن زمان که اعليحضرت ازنظرعقايد سياسی ازآدرسالھای بعد يعنی 
را بکنم   بدالرحمن ميخوانم دلم ميخواھد سرعبدالرحمن ازع ھروقت کلمه اعليحضرت را< :گفته بود

   >.لياقت دارد که اعليحضرت ناميده شود خراين .....آ

  .تا شاد ساخرا دشمن ودشمنان ر اين چنين ايرانيان شاه دوست  ،اعليحضرت بيانات واظهارات خام

مل بسيارضعيفی ميبيند وبا تح نور ،ورد ھمانند اين است که کسی درنھايت تاريکیآتشبيھی که ميتوان 
واقعی  نور ،ميرساند که فرجی تصورميکند ولی درمييابد که منبع ن نورآمرارت وزحمت خودش رابه 
   .نيست وکرم شب تاب است

 امنتشرساخت  باز ناحيه کسی  »اويد ايرانج«شعارتزئين شده ای ھم امروز که اين تحرير منظم ميشود 
   .اين مضمون

را تائيد ميکنند ولی پشت به شاھزاده  ريامھرآوشاھنشاه  <خائنين کسانی ھستند که رضاشاه کبير
  ١. رضاپھلوی ميکنند>

خوب چه عاملی سبب اين واقعيت ناخوشايند شده است جز بيانات وتصميمات اعليحضرت که باباورھای 
بايد ايرانيانی که شاھان پھلوی را تائيد  چرا ،ن پھلوی وسند ھويتی ايرانيان ھمخوانی نداردپيروان شاھا

                                               
 ک-نوشته جاويد ايران را در آخر نوشته ببنيد. ح - ١
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ه است ن فرزند ھم گفتآريامھر که قانونا پادشاه شناخته ميشود وخود آوتجلييل ميکنند به فرزند شاھنشاه 
يا جوابی آيکنند؟ ھمان تجليالت شاھان پھلوی را مزين ايشان نم »عنوان رسمی من پادشاه ايران است«

وتناقضات  درپايان دادن به حقانيت رژيم سلطنتی ايران  شاھزاده! ھست جز بيانات واصرارھای ناموجه
درکالم ايشان وپشت کردن به تداوم اجرائی قانون اساسی وسلطنت مشروطه ايران  که شاھان پھلوی 

ش وسالمتی وجانله وليعھد بود ريامھر سخت کوشا ومعتقد به حفظ وتداوم سلطنت بوسيآخاصه شاھنشاه 
   ).(حرف اين تحرير دراين مورد نا تمام استرا فدای اين مقاومت کرد 

  

فکر نکنيد که طرفداران جمھوری ازبرنامه تحميلی به اعليحضرت مبنی برايجاد تشتت بجای ھمبستگی 
ز جمھوريخواھان ن حکمت ابيژ و ،روی ازحزب دمکرات مردم ايرانبابک اميرخس .گاه نبودندآمخالفان 

  :دوم ديماه  نوشتند۴٨٧کيھان لندن بشماره  در

 <دستيابی وھمصدائی وھمسوئی ميان گرايشھای گوناگون ازچپ گرفته تا جمھوريخواھان ملی و
  .طرفداران پادشاھی گمراه کننده است وتصوير غيرواقعی درذھن القا ميکند>

   :گفت )٢۵٢٨(  ١٣۶٨سال شاپور بختياردرسخنرانی خود بمناسبت سالگرد مشروطيت 

  .ی مخالفين رژيم درخارج ازکشوربه توصيه خارجيان است>گ<فکرھمبست

ماده آمريکا گزارش شده که ايرانيان روحا آاسناد سفارت  ھا که ميدانند ودر مريکائیآخارجيان يعنی 
طرح  >نظريه خواھند داشت ۶يرانی جمع شوند ا ۵وقتی < :ستگی بايکديگرنيستند واضافه شدهھمب

  ويا تشتت؟ يا ھدف ھمبستگی بودهآميدھند يان ھمبستگی برای ايران

ه نبود بلک مريکا آا ترغيب اعليحضرت بوسيله عوامل طرح ھمبستگی مخالفين تنھا بصورت طرح وي
   ؛ريکامآبنوشته روزنامه نيويورک تايمزبنقل ازگزارش تحقيقاتی سنای شکاروجدی بود که آچنان طرح 

ان پيرو ليون ھا دالربه احمد مدنی ايجاد ائتالفی ميان گروھای تبعيدی ويازپرداخت ممريکا آ<ھدف دولت 
  )١٩٨٢(شماره ھفتم ماه مارچ                                          نھا بوده است>               آ
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بستگی ھم عنوان اتحاد وزيرھمه فعاليت ھا  بود کهبمناست تخصيص ھمين بودجه سنگين برای ھمبستگی 
. ردوآميدان مبارزه در از مريکا سرآمالی  برای جذب اعتبار »کنگره ھمبستگی ايرانيان« و شدند خود نما

٢  

  نتيجه اين تحرير

اين تحرير گفت وسعی داشته ثابت کند که عامل انشقاق، تشتت وفروريختن وحدت ويگانگی سلطنت طلبان 

نجيده بيانات نس ،شمنی وکينه توری وتالشی مبارزهونيز بخشی ازمخالفين جمھوری اسالمی وجايگزينی د

نيت حقا بر اعتقاد سياسی سلطنت طلبان  و با باور ور اعليحضرت درزمينه ھای مختلفی بود کهآوزيان 

   داشت  شکارآت وپادشاھی رضاشاه دوم تناقض ومشروعيت تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطي

  ت وامــــــا بعد  دنباله نقد بيانات اعليحضر

ای باشد بر یاعليحضرت دراين مصاحبه برای اولين باربه موضوعی اشاره ميفرمايند که ميتواند کليد
   :ميفرمايند ايشان ،ورآشناخت علت بيانات متضاد وتشتت 

مردم  ساعت با کنشگران داخلی وخارجی وشخصيت ھای سياسی خارجی و ۴سال است روزانه  ٣۵من «

  .»م وخيلی چيزھا ياد گرفته اموحتی رانند گان تاکسی صحبت ميکن

   

  .تیآن به فرصت آادامه  ،با موافقت خوانندگان اين تحرير

***  
----- Original Message -----  
From: JavidIran(PeymanM)  
To: A Undisclosed Recipients (Javid)  
Sent: Wednesday, April 01, 2015 5:38 PM 
Subject: RE: javid sardar shahriyar reza pahlavi 
 

  اين توھين آميزترين شعاری است که تا بحال خوانده ام.
 

  و می شود است. ا ھرکس مسئول رفتاری که با
  

متفکرانی مانند نيچه؛ آلبرکامو، کارل ياسپرس، سيمون دوبوآر، فلسفه ای را بانی  ١٩از اواخر سده 
  آغاز می شود نه صرفا انديشيدن موضوعی.شدند که با موضوع انسان 

  

                                               
سازمان «يک اين گروه برای اينکه نشان دھد از گروه ھای ھمبسته تشکيل شده است ھر شخص از اعضای خودش را صاحب  - ٢

اين سازمان ھای تک نفری را در ليست خود وارد ميسازد تا » جبھه ھماھنگ ملی مبارزان«کرد و از زمان تشکيل » تک نفری
 ک.-ح را خوش نمی آيد.» انشقاق دھنده ھا«راستی داستان است ولی اين  سياھی لشگر معنی بدھد.
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يا احساس عدم تعلق و گم » نگرش به ھستی«به وسيله آنچه » فرد«در ھستی گرايی نقطه آغاز، 
گشتگی در مواجه با دنيای پوچ (آنطور که آن دانشمندان نگاه فلسفی داشتند) ناميده می شود مشخص 

  وشناخته می شود. 
  وانده شد. خ» اگزيستانسياليسم«اين فلسفه 

  
را آغاز ھرگونه » فرد«بنابراين در کنار گفته ھای دانشمندان ايرانی دانشمندان ومتفکران غربی ھم 

  نگرشی ميدانند. 
  

چه بايد کرد، نخستين پديده مغزی است که انسان (فرد) درپيش روی خود دارد. ھر دانشی مقدم بر ھر 
يا قانون اساسی از ما (فرد) چه ميخواھد. حقيقت  عملی است. واقعا بايستی فھميد قانون، کتاب دينی،

آن چيزی نيست که ذھنی است بلکه حقيقت آن چيزی است که در قالب تفکر خردگرايانه قرار دارد. 
انسان ھا عمل  چطور زندگی کردن و چطور مردن مسئله است. آن کس که انکار ميکند فراتر از ديگر

نند خردمند نيست بلکه يک خودخواه به تمام معنا در ميکند و بايستی دستورھای اورا ھمه عمل ک
  زندگی است. 

  
دانشی که بايستی در زندگی ھرانسانی بکار بيايد مھمترين چيزی است که بايد در ديد ھر انسان با 

  تجربه و با خردی قرار بگيرد.
  

ر بگيرد، جامعه در اثری از داستايوفسکی داستان مردی را ميخوانيم که نمی تواند در جامعه خويش قرا
ای که به او و اطراف او و به آموزش ھای اجتماعی او مربوط می شود و از ھويتی که برای خودش 

  ساخته است ناراضی است. 
  

شوربختانه رضا شاه دوم (اعليحضرت) در قالب مردی که نمی تواند در جامعه ای که به ايشان تعلق 
ار بگيرند و بارھا با گفته و عمل خويش اين دارد و با وجود سوگندی که به آن خورده اند قر

  را ابراز داشته اند. » نارضايتی«
  

بنابراين مقايسه ايشان با پھلوی اول و پھلوی دوم بسيار مقايسه ناموزونی است چرا که پھلوی اول 
 رودوم ھردو در قالب آن جامعه ای که به قانونش سوگند خورده اند قرار دارند که ھيچ فراتر و پيشرو ت

  از آن قدم برميدارند ولی پس روی ھای پھلوی سوم رنج آور است.
  

مطلبی در رابطه با افتخار ژاپن از روی داستان زندگی ژنرال آلگرن آمريکايی که در  ١۴٠٠در سايت 
در آمد و در جنگی که بين سامورايی ھا (سربازان وفادار و ملی گرای » سامورايی«ژاپن به کسوت 

رد. ژنرال آلگرن که در آن جنگ شرکت داشت شمشير                      ُ خ داد سامورايی بزرگ م  و امپراتور ر» ژاپن
  آخرين سامورايی را برای شاه آورد. 

  سال با افتخار ودر خدمت مردم در قالب ھفت مرام:  ١١٠٠سامورايی ھا تا آن زمان 
  

        (گوو)           وظيفه و احترام به جالل و شکوه  
        (گئی)                  دادگستری و سيرت اخالقی  
        (راآی)                         بی ريائی کامل و مطلق  
         (جين)                                  رحم و دلداری  
        (يو)                     دالوری و رشادت قھرمانی  
         (مئی يو)                                 افتخارو احترام  
  زندگی کردند. 
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  امپراتور شمشيردشمنش، سامورائی، را ميپذيرد؛
 
ُ    بمن بگو، او چگونه م رد؟«   .امپراتور پرسيد»                   
  
  آلگرن پاسخ داد.» اجازه بدھيد بشما بگويم او چگونه زندگی کرد«
  

در نگاه موالنا و ردنمان يا                                                               ُ ما توشه ای را که باخود حمل ميکنيم شيوه زندگی مان است نه شيوه م  
چرا كه انسان نا آگاھانه ھمواره  عارفانی نظير او زندگی، تالش ھا و روياھای انسان سراسر طنز است!

 !به جست و جوي چيزی است كه پيشاپيش در وجودش نھفته است
 

  !نه پيش از آن   !داما اين نكته را درست زمانی می فھمد كه به حقيقت مي رس
  

برای اعليحضرت اتيان » حقيقت«فرار می کنند. » حقيقت«) شوربختانه از اعليحضرت (پھلوی سوم
من «سوگندی است که ادا کرده اند، وصيتی است که پدرآريامھرش در رختخواب مرگ ميفرمايند 

  ».سرنوشت ايران را به قانون اساسی و وليعھد می سپارم
  

  اي کاش ھريک از ما مانند يک سامورايی ژاپنی فکر ميکرديم. 
  

  داستان سامورايی را در اينجا بخوانيد. 
http://www.1400years.org/pdf&show/JapanPrideModernite.pdf   

  ک-ح
From:  @gmail.com]  
Sent: 01 April, 2015 9:29 AM 
To: undisclosed‐recipients: 
Subject: javid sardar shahriyar reza pahlavi 

 
 


