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                       ضرتحينقدي برسخنان اعل

  شمش قسمت
  ومشارشير م

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

  

  حقوقدان -اميرفيض

ازاينکه  ؛وسخن بدانجا بود گفتگو داشتيه درباره مشاورت اسالم کاظمنجا رسيد که آبه  ١تحرير قبل 
بيانيه  انتشار و بدرک واصل شدن اونبود وپس از شکارآکاظميه مشاوراعليحضرت است موضوعی 

ن بيانيه مشخص ومعلوم شد  بنابراين آموقعيت ومقام اسالم کاظميه به اعتبارمتن  ،بيرخانه اعليحضرتد
  .ن ازاسباب استحکام اين تحرير گرددآمتن  اتورده شود آيه مزبور به اينجا الزم است متن بيان

 و سخن کوتاھی درمورد مشير اين تحرير ن ايجاب ميکند کهآتصورميکنم اھميت بحث حاضرونتيجه 
  .تا جريان وصل شود به مشاورين اعليحضرتداشته باشد  مشار

  مشيرومشار

سانی ياد گرفت. صحيح ويا ناصحيح بودن يک تصميم راتنھا با آ و ھمه چيزرا نميتوان به سادگی<
  >درمشاوره ودرمقايسه ميتوان ارزبابی کرد

  )شھريارايران(                                                                                                       

***  

مانی وندامت است  نچه کند وگويد ھمه غلط وموجب پشيآومشورت خالی باشد  ھرسلطنتی که ازکنگاش
  حصه امورسلطنت مشورت وتدبيراست ويک حصه شمشير  ٩

  )٢ازتوزوک تيموری صفحه -روش سياسی اميرتيمور(                                                        

. انسان ھا ازھمان دوران اوليه که با ی استمسئله مشاوره وانتخاب اصلح ازقديمی ترين اقتدارات بشر
شدند به امرمشاوره ھم نزديک شدند وخيلی زود به اين حقيقت رسيدند که عقل  شناآمشکالت طبيعی 

وسيعی يارمروز سيربستا به ا غازآ سيرتکامل مشاوره از ،افراد بتنھائی قادربه درک وفھم مشکالت نيست
  .مده استآع وبه امروز که شقوق بسيارمختلفی دارد درموزی شروآوپند  است که ازتکيه بربتھا
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اوراق تاريخ نشان ميدھد که پادشاھان ايران وحتی اروپا ھيچکاه ازپديده مشاورت خالی نبوده اند  عناوين 
عناوينی بوده که به کسانيکه  ،مشاورالدوله –مشاورالملک  –وزيراعظم  -اعتماد الدوله :مقامی مانند

    .افتادشاه قرارميگرفتند تعلق ميطرف مشاوره پ

اعالم تصميم  ،ذاشتن مشاورين برامورگتاريخ ھمچنين گواه است که برخی پادشاھان ايران بدون صحه 
  .ن راميتوان دردوران قائمقام واميرکبيردرزمان محمد شاه وناصرالدين شاه ديدآنميکردند  نمونه 

  تاثيركالم وروحيه مشار درمشير

زگوئی ا باي، اعتقاد وحتی شخصيت مشاردرمشيرامری نيست که نيازبه اثبات و، اخالق، روحيهتاثيرکالم
اشعاربسياری درجھت تثبيت اين  ؛تاثرھمنشين ومخاطب درشخص اظھرمن الشمس است ؛داشته باشد

  چند .... یباورياد داشتنی است ازجمه سگ اصحاب کھف روز

  نمونه هائي ازتاثيرروحيه مشار درمشير 

  ربازدارنده نقش مشاو

زيکی ازوزرای ناصرالدين شاه نقل است که گفته است <ھرگاه شاه رابه حالت خود بگذاريم يقين ا 
يده چيزی که بداد مارس ،بدانيد که تايکماه ديگرمارابشکل فرنگيان درميان قوانين محصورميسازد

 تدابير تغيير اين است که ما ھمه دردفع قوانين شريک ھستيم وخيال شاه را ميتوانيم دراندک
له شاه وسي يد بھزارآ. اول شاه ھرچه ميفرمايند  تصديق ميکنيم وبعد وقتی پای اجراپيش ميبدھيم

 .را اينقدرخسته ميکنيم که خودش ازخيالش منصرف ميشود

  )انديشه ترقی –کتب تاريخی (                                                                                     

اپھلوی رض اگر< :تادم که بعد ازمصاحبه با اعليحضرت گفتاين راکه خواندم ياد اظھارات کريستين ماالر اف
  .>ميکرد مشاورنداشت بيشتر کار

   :ميرزا تقی خان فرھانی) به ناطرالدين شاه مينويسد( اميرکبير 

درايران به اين ھرزگی حکما نميتوان سلطنت  به اين طفره رفتن ھا وامروز وفردا کردن ھا وازکارگريختن
حال  ؟ ھرروز ازفدای خاک پاک ھمايون، شما بايد سلطنت بکنيد يانه ،ردم ُ م   ياگيرم من ناخوشم  ،کرد

  .شھرچراخبردارنميشويد  که چه واقع ميشود وبعدازاستحضارچه حکم ميفرمائيد ....

  :قاخان نوری چنين به ناصرالدين شاه نوشته استآاما بعد ازاميرکبير ميرزا 

برسد  دوتا خانم برداريد ببريد به ارغونيه عيش کنيد  ھواسرداست ممکن است به وجود مبارک صدمه<
   .عيش کنيد نجا پشت کوه قاف است سه شبانه روزآ

امه ن از يد که چرابه پاکيزگی پادشاھی نميکنيد وآتاريخ نوشته است ازنامه اميرکبيرصدای حرص مي
  .قابل توجه سرھنگ اويسی )يعنی نقش بازدارندگی مشاورشاهقاخان نوری تلقين بيعاری به شاه (آ
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جستجوی تاريخ نشان ميدھد که بيشترين جناياتی که به شاھان ايران نسبت داده شده حاصل  
نھا آ وھمانطور که خلق وخوی ماايرانيان است  ،مشاوره وبموجب نظر مشاورين شاه بوده است

ند. به نمونه ھائی ذاشته اگازخود درکارھای بد ويا مشاوره ھای ناپاک نام ونشانی ازخود باقی ن
   :ازبسيارتوجه فرمائيد

ن طرز فجييع که بدستوررضاقلی آ قتل شاه طھماسب پادشاه نگون بخت صفوی وفرزندانش با -١
ميرزا فرزند نادرحاکم خراسان انجام گرفت بنابرتوصيه ومشاوره محمد حسين خان استرابادی 

  .بود

  )٢٢۶تاريخ الکھات (                                                                                              

اعتماد الدوله بقتل لھوردی خان سردارشاه صفی وپسران او دراثرمشاوره با فرزند اامامقليخان  -٢
    .رسيد

  )٣۴صفحه  ۴شماره  ۴(مجله يادگارسال                                                                         

ن صورت گرفت رمامويمنين وزيرمشاوش مامون دراثرمشاوره با طاھرذوالن بدست برادرقتل امي -٣
                     .خدمت به مقامم وزارت ھم رسيد وبه مناسبت اين

  )کتاب رياض ١۶٩(صفحه                                                                                         

انی وزيرشاه سلطان حسين که ميخواست وميتوانست درمقابل محمود افغان فتحعليخان داغست -۴
ايستادگی  کند بنابرتوصيه واصرارمقام مشاورت حکيم باشی ومالباشی به دستورسلطان حسين 

   .کورشد

  )۴۶ارديبھشت سال  ١٧مجله سخن دوره (                                                                     

دراثرتلقين شاه رکورکردن رضاقلی ميرزافرزند ناداريخ نادرشاه اثرلکھارت نوشته است <ت -۵
 وميرزا مھدی درتاريخ جھانگشای نادری که پس ازمرگ نادر ،>اطرافيان نادرصورت گرفت

ھن شاه رانسبت به پسرش مسموم وسواس وتوھمات اشخاص فتنه جو ذ«ه شده  نوشت منتشر
 ار خود درپس ازمدتی مشاورت با رايزنانش تصميم گرفت پسرنالکھارت نوشته است < »ساخت

ن واقعه بود که نادرعده ای ازھمان رای زنان رابعلت مسامحه آ محروم کند وپس ازھردوچشم  از
  )٢۶۶و٢۶۵(                                               >وقضاوت نادرست بقتل رسانيد

اه ش بفرمان قاخان نوریآمھد عيليا وميرزا  !ميرزا تقی خان اميرکبير در اثرمشاوره وخيرخواھی -۶
     .قاخان نوری دانسته استآحاج مخبرالسلطنه ھدايت مسئول قتل اميرکبير را  ،به قتل رسيد

  )۵٣صفحه (                                                                                                   

  قدرت مشاور

   :توجه بفرمائيد یبه اين مالحظه تاريخ برای مالحظه تاثيرسخن مشاوردرمشير
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لعاده فوق ا. سم ھرچه مينويسم حقيقت استقبخدا شاھی که به اميرکبيرنوشته است <شاه، ناصرالدين 
 اينکه بخواھم به سر بخواھم تازنده ام ازشما دست بردارم يا بکشد اگر مرا . خدارا دوست دارم شما
  >بکاھم ........ اازعزت شم ینسوز

قاخان نوری فرمان قتل اميرکبير راميدھد  اين آ دراثرتاثيرکالم مصاحب ومشاورت ميرزاناصرالدين شاه 
  .شاور درمشاراست نمونه کوچکی ازتاثرکالم مصاحب وم

   .کنون ھنگام ارائه بيانيه اعليحضرت درسوگ اسالم کاظميه استا

فاجعه است که ھنوزبرميھن ماسنگينی ميکند  بر ديگر ناگوار و خودکشی اسالم کاظميه گواه غم انگيز<
جمله نخستين روشنفکرانی بود که به ماھيت رھبران جمھوری اسالمی وعواقب ھولناک انقالب  از او

لغ ھمزيستی وھمکاری  ّ ب   ُ ـ  . درراه اين مبارزه او من برخاستآپی برد وبه مبارزه عليه  برای مردم ايران
فرھنگی  احترام به ارزشھای کھن مذھبی و زاديخواه بود ورھائی ايران را درگروآشھای يھمه نيروھا وگرا

ف به ص را افسوس که غم غربت دوری ازوطن تاب زيستن برايش نگذاشت او ،وسياسی جامعه ميدانست
رزويی راکه ھمه عمردردل داشت آتحقق اران ھزارقربانی ديگر رژيم تبھکارفرستاد ورخصت نداد تا ھز

  )١( .به چشم به بيند

دوستی ورايزنی او که درباره فرھنگ وخلقيات مامردم وتاريخ اجتماعی وسياسی ايران دانسته ھای 
  )٢( .بسياری داشت برای من مغتنم بود

 ورھبران روحانی نما خالی خواھد ماند با تاسف واندوه درگذشت او جايش درصف مبارزان عليه استبداد
  .، به جامعه نويسندگان وروشنفکران ايران تسليت ميگويمبه ھمه بازماندگان ودوستان وفادارش را

  >روانش شاد باد

  )رزوھايش که ھمه عمردل داشت به چشم ديدآبه تحقق (اسالم کاظميه  ،برخالف تصوراعليحضرت

 رزوھای اوآ) سرراست ترين وطن نشود ،اين وطن –تاشاه کفن نشود ( اسالم کاظميه درشعاررزوی آ
   .ساله ايران شد ٢۵٠٠نرا ديد وھم خودش مامورکفن کردن تداوم سلطنت آکه ھم  بود 

رزوی آرا نداشت واگرداشت  برخالف باوراعليحضرت کاظميه ذره ای شعوروفھم اخالق وفرھنگ ايرانی
تی حکفن کردن شاه را نميداشت که اشتياق به مرگ ديگران درفرھنگ ايرانی زشت ترين سيره ھاست 

دهللا خوند جنتی ازمرگ ملک عبآديديد که دلشادی  ؛نرا محکوم کرده استآنير  رھنگ ھمه کشورھاف
  .پادشاه عربستان سعودی با نفرت جھانی وحتی سران جمھوری اسالمی روبرو شد

رت اعليحض رذالت اخالقی مشاور .دعا به بقاي شاه است نه كفن كردن پادشاه يفرهنگ واخالق ايران

   .عبارتی دردست نيست حدی قابل مالحظه است که نمونه دومی ندارد حتی ازخمينی نيز چنين در

ادی وخواست مرگ ديگران ازخدا درصورتی که درخواست مرگ برای فرھنگ اسالمی دلش) درتوضيح(

سوره انعام وبه  ١٠٨يه آن مبنتی براين حکم است ازجمله آيات متعددی درقرآ ؛کافر باشد پسنديده است
 استوعملی اسالمی  مريکا درنمازجمعه ھای جمھوری اسالمی رايج آ ھمين دليل است که شعارمرگ بر

   )(پايان  .عربستان به ادعای کافربودن  دلشادی کرده است خوند جنتی ھم ازمرگ پادشاهآ و
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  بطور مسلم مشاوراعليحضرت ازحد اقل فھم سياسی ھم عاری بوده است درغيراينصورت نمينوشت 

ماه است که به برکت انقالب ھمه گونه  ١۵ما اکنون اعالم ميداريم که درسطح جامعه ايرانی بيش از<
ماه پيروزی  ١۵فراموش نکنيد که درھمان   >مده استآزادی بدست آ

 اين سند ؛يان چه جنايات وتعدی به حقوق ديگران رواج داشتشورش
   .نفھمی ويا کج فھمی وفرصت طلبی اسالم کاظميه است

زاديخواه بود مردم رابباد ناسزا نميگرفت که آاگرمشاور اعليحضرت 
ه داگرکسی حرکت نکر< :بنويسد وبروند ودررفراندم رای بدھند  

ه د بباشد وبه پای صندوق رای رفراندم نرفته باشد ورای نداده باش
   >فراری ومخفی وياازمعدود عمله فساد رضاخانی است يقين يا

درک ساده ای داشت  ، اگراسالم کاظميه حتی نسبت به مسائل
اعصار ديگر تالی نخواھد  امام خمينی درسالھا وقرون ونمينوشت <

  >داشت

  :بينش نوشت درمجله ۵٨ ذرماه سال آ ٢۵ھمين اسالم کاظميه که بترغيب رفراندم ميرفت درمقاله  

مريکا بايد بدانند که دراسالم وحتی رابطه خليفه بامردم عادی آسياستمداران جھان ورئيس جمھوری <
   >بدشيرفيصله مياس بازبان شملجن نيست بلکه امورقاطعانه وفی المشتی ورای دادآ رابطه قھرو بيانگر

  حيرت اندر حيرت دارد اين بيان 

 زادی وحاکميت مردم ودشمن نادان وآ عامل وقدرتی که اين موجود ضعيف درفھم وشعور وحتی مخالف
   ؟کرده که بوده استاعليحضرت  احمق شاه رابعنوان مشاور وھم صحبت شاه تحميل

ی که ازاعتماد شخص دورھستند احتياط ميکنند طب ووکيل ومشاورازکسان معموال انسان ھا درانتخاب دکتر
جھت دشمن قسم خورده سياست مشاورتی خودرادراختيارکسی که بھر وعقل وبار،وھيچ انسان باشرافتی 

دم برای مشاوره قحط نبوده که اين جرجيس درجايگاه مشاورت اعليحضرت قرارگرفته آ .پدراست نميگذارد
  .است ن دريافت نگرديده آی برای حل اين معمائی است که تاکنون عالئم ؟است

شنائی قبلی داشته ونه اسالم کاظميه تحصيالت عاليه وشخصيت بارزی آاعليحضرت نه با اسالم کاظميه 
   .ن اعليحضرت  تصورشايستگی دراو بنمايندآ به اعتبارداشته که 

 شاھنشاھی ايران وحمايت ازشخص خمينی شناخته شد و درمخالفت با ۵٧کاظميه اززمان شورش  اسالم
وجيره گيری ن پس ھم به اعتبارنوکری وپادوئی برای علی امينی درجبھه نجات به بدی وبدنام آ از

اينھا مزايائی نيست که اورابه جايگاه مشاورت  وھمنشينی ومصاحبت با  ،ازسازمان سيا معرفی گرديد
   .عليحضرت برساندا

ونوشته ای دردست نيست که يکی ازشخصيت ھای سياسی زمان شاھنشاه ايران نسبت به  ھيچ سند
 ن شخصيت ھا وآدرحاليکه ھمه  ويا معرف اوباشدجايگاه مشاورت اسالم کاظميه اعتراض کرده باشد 



 حقوقدان -اميرفيض -مشير و مشار -نقدی برسخنان اعليحضرت                                      ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠۴/٢٠شيد (دوشنبه) مه 

 ،ن وطنود اياه کفن نشصاحب شعارتا شاورا را ميشناختند و )اسالم کاظميه(بيشتر علياحضرت اين جانور 
   .وطن نشود را ميدانستند

ی که سوگند سلطنت ياد کرده وليعھدواقعا اين موجود ازکجا وچطورشد که درمقام مشاورت ومصاحبه 
    .ق سنگ رابسته وسگ را گشوده اندگرفت  وجريان شد مصدا قرار

تداوم قانون اساسی  اسالم کاظميه توانست تمام باورھای اعليحضرت رانسبت به پدرشان واحترام به
   .کم نابود سازد ،مشروطيت وحقانيت سلطنت را کم

 -چه شد که بجای  اميرکبير ،ی افتادنيچطورشد که سياست تداوم سلطنت به چنگال اين نامرد نوکرام
دم بد ذات نفرين کننده آکه مشاورين پادشاھان ما بوده اند اين   قام وسپھساالر وذکاء الملک فروغیقائم

  ؟ران بايد مشاور اعليحضرت بشودبرشاه واي

ماموريت  ن به ھمان طرح ھنری برشت وآاين بطورمسلم يک جريان عادی وخودجوش نبوده است ريشه 
  ٢ .علی امينی وشاپوربختياروصل است

ود اين ننگ را بخ فرصتی برای امروز وفردا کردن نيست يابايد راه خودمان رابطورقطع روشن کنيم ويا<
  مرگ سه ھزارساله موجوديت ايران بدست ما امضاشده باشد>بپذيريم که سند 

  )ازسخنرانی اعليحضرت درموسسه تحقيقی ھادسن(                                                            

نھا که دراطالعيه دبيرخانه بعنوان ھيئت مشاورين پادشاه معرفی شده آنی وبختيار وعمله ھای يعلی ام
   .جوديت ايران را به تائيد اعليحضرت رسانيده انداند ننگ مرگ سه ھزارساله مو

  ؟چگونه وچطوري

 ينده آ به قرار

  

                                               

و خليل ملکی و جالل آل احمد او  و فرھنگی به مردم حقنه (شناسايی) کرده اند.  نويسنده و فعال سياسی را به عنوان اسالم کاظميه - ٢
مله جبيشتر داستان پرداز بود. از او گرفتار وابزار دست اين و آن شد.  ه ھمين دليلبسياز ذليل و ناتوان بود دوست بودند و انسانی ب

عر شيکی از کارگردانان شب ھای شعر انجمن فرھنگی ايران و آلمان بود. شب  ساسان شفيعیکسانی بود که ھمراه شاھرخ مسکوب و
کاظميه زمانی که شورش ھای انجمن فرھنگی ايران و آلمان مشتی کومونيست و ضد نظام پادشاھی را در خود گرد آورده بود. اسالم 

ورا ااز کشور (فرار!) کرد بعد ھا در فرانسه با دکتر علی امينی نزديک شد. انگار  آغاز می شد سردبير کاوش بود و پس از مدتی ٥٧
ھم بصورت رابط کانون نويسندگان و دکتر قضيه را پرورده بودند تا در طرحی که امينی دنبال ميکرد ھمدست دکتر امينی باشد. ظاھر 

ی با علی ضمن ھمکارھمزمان با علی اصغر حاج سيد جوادی که نشريه جنبش را داشت ھمکاری ميکرد. در او علی امينی حفظ کردند. 
اسالم کاظميه انگار بی پدر شده باشد جنون زده شد و چون ديگر  درگذشتامينی که امينی عضو فعال جبھه نجات ايران بود. علی 

پس از مرگ امينی خودکشی ميکند. او بسياری از چپ ھا مغازه فکسنی و محقر فتوکپی داشت. پشتيبانی نداشت خودرا کشت. ھمانند 
-باشد، اختياری از خود ندارد. ح» مزدور صفت«انسان، کسی گفته بود پس از امينی جايی برای زندگی در اين دنيا ندارد. وقتی انگار 

  ک

  


