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  تازه ها درسخني باشما  ازاعليحضرت                               

  حقوقدان-اميرفيض

درسخنی باشما که اعليحضرت عنوان گفتگوی خودشان بامردم قراراده اند ھيچ چيزتازه ای ديده 
ولی  ،ن به چشم ميخوردآ در !نميشود گرچه تعارضاتی با اعالميه اخيرشورای به اصطالح ملی

نرا آايجاد ارتباط بين اين بيانات اعليحضرت با شورا ويا مقام سخنگوئی چندان ھويدا نيست وبايد 
   .ات خودشان دانست که مسبوق به سابقه ھم ھستنظر

  )سكوالريسمگيتي گرائي (

 >گيتی گرائی<ميباشد بکارگرفته شدن واژه  تنھا تازه ای که دربيانات مفصل اعليحضرت خودنما
   .ن به سکوالريسم استآ وتعبير

ن آنای نخواسته واژه طبيعت گرائی که مع ،مخترع واژهگيتی گرائی ھمان طبيعت گرائی است که 
  .نامشھورنيست بکارببرد

قائل به نيروی طبيعت است وبه > ناميده ميشود  Naturalistناتوراليست< طبيعت گرائی که
  .قوانين طبيعت قائل نيست وبالطبع به کائنات وخدا وقوای فرا طبيعتی اعتقادی ندارد از چيزی فراتر

ماترياليسم که و ندبه خدا ودين ومذھب ھيچ اعتقادی ندار گيتی گرايان که ھمان طبيعيون ھستند
فلسفه  ،فلسفه ماترياليسم درمقابلِ  .ھمان ماده گرائی است بخشی ازھمان طبيعت گرايان ميباشد

   .ھستند قراردارد  مابعد الطبيعه ويا متافيزيک که ھمان اليھون

به کسانی اطالق ميشوند که اعتقادی به دين  ،گيتی گرا ،بنابراين طبيعت گرا وبقول مخترع لغات
   .يسماست نه سکوالر Naturalistنھم ناتوراليست آن يتوخدا ندارند وعنوان ال ومذھب

سکوالريسم که درفرھنگ اروپائی به معنای جدائی دين ازحکومت است باناتوراليست بکلی تفاوت 
   .ن ھم درخدا شناسی وخدا ناشناسی استآدارد وتفاوت عمده 

 نگ اسالمی به مفھوم مخالفت بادرفرھنکه آ سکوالريسم درمبارزه ايرانيان خارج ازکشور با شعار
  ۵٧نکه دردوران مشروطيت ايران تا زمان شورش آحقانيت دين تعبيرميشود ولی به مالحظه 

 بود و برپايه جدائی دين ازحکومت سيستم حکومتی ايران وروال اجرائی قانون اساسی مشروطيت
به اعتبارتداوم اجرائی ن دوره دين ومذھب مردم ايران مورد احترام دولت وقانون ھم بود لذا آ در

سکوالريسم به معنای دين داری واحترام به اديان ومذاھب قانون اساسی مشروطيت ميتوان گفت که 
مسلمانان خاصه  باور نکه باآ نھا درحکومت وکشورداری واين تفسير باآاست با عدم دخالت 

رھای مسلمان بسياری ازکشورھا حتی کشو در و ،ايرانيان زود قبول نيست ولی قابل اثبات ھست
   .سکوالريسم جاری است

اما گيتی گرائی که ھمان طبيعت گرائی وھمان ناتوراليست است بھيچوجه درجامعه اسالمی وحتی 
نی ــــبدون چون وچرا حکايت ازبی دينی وبی خدائی مينمايد يع و ،اروپائی ھم قابل دفاع نيست

   .فلسفه ای که درھيچ کشوردرجھان بااستقبال حتی بسيارقليل مواجه نيست
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 شعار وبه خدا ازعالئم مشخصه بود  باور ليحضرت مسئله دين ومن مانده ام دربيانات سابق اع
سکوالريسم ھم احتياط الزم رامرعی ميداشتند  درتفسير و >خدا نگھدرايران بودمشخص ايشان <

   .که معنای سکوالريسم به بی دينی تعبيرنشود

 ھميشه با تفسيرمطلوب ھمراه بوده است هبجای سکوالريسم ک راين پيام برای اولين با در چرا
  ؟يکباره طبيعت گرائی که دقيقا نقطه مقابل دين داری وخداشناسی است بکاررفته است

يا درھمه کشورھائی که آ؟ ارتباطی به گيتی گرائی وبی خدائی داردزاد آيا خواست انتخابات آ
 يا يک رھبر وآ؟ ن ملتھا زيرچتربی خدائی وفلسفه ناتوراليسم قراردارندآزاد جاری است آانتخابات 

شخصيتی که خواستارگرايش وحمايت مردم ايران است ميتواند باشعارگيتی گرائی وبی دينی جالب  يا
  ؟حمايت وتوجه مردم باشد

اعليحضرت درسخنانشان بارھا اظھارنظر فرموده اند که سی سال شقاوت وبی رحمی وخرابکاری 
گاه آ ترصد وبه مفاسد دخالت دين درحکومت م را عاملی است که انسان ھا ،سالمیجمھوری ا
ولی بايد بين خداشناسی ودين داری با بی خدائی وماده  ،ممکن است چنين باشد ،ساخته است

   .پرستی قائل به تفاوت بود

ھشت دھم کسانی که ازنمازجمعه بازميگردند صحبت کردم  با يکی ازخبرنگاران نوشته است <تقريبا
احترام به  مرز ميشود> اين نشان ازنھا ترک نآھمه مخالف جمھوری اسالمی ھستند ولی نمازجمعه 

 خطر حساس و حساسيت اين مرز بيش ازبيشچون  دين وخداشناسی با سياست وحکومت است و
  >يد احيتاط واحتياطآواجب سقوط به بی دينی را ھموارميسازد پس <

  چرااين پوسته هاي لغزنده؟

زندگی ھای دردناکی اين تحريرناقص است اگربه انگيزه اين واژه سازی ھا که ھريک متضمن لغ
   .است توجه نشود

مخالفين سلطنت دائم صحبت ازسرمايه ملي ميكنند كه دراختيارشاهزاده رضاپهلوي 
است وصريحا نوشته اند كه بايد ازاين سرمايه براي براندازي جمهوري اسالمي 

  )ازمخترع لغت گيتی گرائی( گذارده شود رپهلوي كنا استفاده شود وبعد محترمانه رضا

اعتباری سرمايه ملی نيست بلکه  ،مخالفين سلطنت معلوم قضيه اين است که سرمايه مورد نظرِ 
اشخاص غيرقرارگرفتنی نيست والجرم  يا است که مختص سلطنت است ودرمسيراستفاده شاھزاده و

د استفاده کنن) به گفته خودشانملی (که مخالفين سلطنت به خيالند نميتوانند ازاين سرمايه  نطورآ
   .کما اينکه تاکنون ھم نتوانسته اند

پس تنها راه موجود اين است كه اين سرمايه اعتباري را چنان ازاعتباربي اندازند كه بهيچوجه 
نهم بزرگترين آنها ازمانع آ براي سلطنت طلبان وسلطنت قابل استفاده نباشد تامسيرمورد نظر

  .مانع خالي گردد

واکنون گيتی گرائی بوسيله اعليحضرت است که بکل ھمين طرح سکوالريسم  ،تنھا راه نزديک 
 خيلی قابل درک دردناک است  ،برای مردم ،تاريخی وحقوقی وسنتی پادشاه رابباد ميدھد اعتبار
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باوری به گيتی باوری  ، پادشاه بجای خداستکه باوردارند خداوند به پادشاه داده ا سلطنتی را
   .شناخته شود

 ،انسان ھا ھمواره درمعرض لغزندگی قرارميگيرند ولی انسان ھای واال ورھبران وشخصيت ھا
نھا بيش ازمردم عادی دشمن ورقيب وبد خواه آزيرا  ،خيلی بيشتر درمسيرھای لغزنده فرومی افتند

   .دارند

ازھم تابش بيانات نيازبه احتياط وب و ،، بذل عنايات وکسرمراحمنھا درحرکت ھای سياسیآبرای 
   .احتياط  دارد که متاسفانه اعليحضرت ما ندارند

  نكته اي درخور توجه دربيانات اعليحضرت 

ن عنوان تازه ھا داد آگرچه نکته ای که اکنون مورد بحث قرارميگيرد باسابقه است ونميتوان به 
   .سازدنرا وارد ميآاجازه نقد  !با اعالميه شورای به اصطالح ملی ،نآولی بمناسبت  تقارن بيان 

  >درمبارزه ھمراه ايرانيان خواھند بود<که  ابقه تکرارشده سبا  دربيانات اعليحضرت اين وعده 

را  دائر به اينکه ايرانيان رای سفيد خود !تقارن اين بيان ايشان با دعوت شورای به اصطالح ملی
ھم درمسيرتوصيه رساگر اين معنا ومفھوم مبارزاتی است که اعليحضرت  به سفارتخانه ھا بدھند

 ودراين مسير ايشان ھم شورا واينکه مردم رای خودشان رابه سفارتخانه ھابدھند موافق ھستند 
  .مريکا خواھند دادآ رای خودشان رابه سفارت يک کشوری دردرکنارايرانيان 

نکه شورا فاقد ھويت آ با نزديک ميسازد چراايرانيان  ظاھرقضيه ھم اين توھم رابه باورمحکم
ن فضولی وفاقد اصالت است معھذا بمناسبت برخی آی وموجوديت است واقدامات افراد حقوق

خواھی نخواھی شورا تحت کنترل وبه اصطالح عوام  ،انگاظھارات اعليحضرت ومصاحبه کنند 
متوجه ايشان  )نه باب حقوقی(ازنظرمردم  اقدامات شورا ثارآنتيجه  در و ،> استمال ايشان<

به مراجعه مردم به دائر مورد بحث اين تحرير ھمين توصيه وحکم شورا  ثارآخواھد بود که ازجمله 
   .استبه صندوق پست سفارت خانه ھای بيگانه رايشان  دادن سفارتخانه ھای خارجی و

 از نجا که سالھاست که بند ناف مبارزه اعليحضرت به جامعه جھانی وخارجيان متصل است  وآ از
، ھم پيوند عملی با بند ناف مبارزه اعليحضرت دارد !ح ملینجا که توصيه اخير شورای به اصطالآ

   .باور اينکه توصيه شورا باموافقت اعليحضرت بوده است باموانع بزرگی روبرو نخواھد بود

  اگرزباغ رعيت ملك خورد سيبي ......

 ن به حسن وآاگرمراجعه مردم به سفارتخانه ھا مطلوب ومورد توصيه اعليحضرت است وقبح 
قبيل به  ، اين حق مردم خواھد بود که برای رفع مشکالت ديگرشان ازھرتبديل شده استتکليف 

باقی بود وبه ھمت  ايام قاجار درست خاطره ھای تلخی که از ،کنند سفارتخانه ھای خارجی رجوع
  .شاه کبيرمنسوخ گرديد رضا

 ،دن وبھبودیهللا مھاجرانی ازوزرای خاتمی پس ازمراجعه به يک درمانگاه چشم پزشکی درلن بھاء
. اين چنين افرادی با فقدان ظرفيت نقدر تحت تاثيرقرارگرفته که لندن راوطن خودش دانسته  استآ
صورتی که بامراجعه به سفارتخانه ھای بيگانگان درتھران رفع مشکل زندگی وکاريشان بشود  در
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ه بيگانه بايد مجوزی برای توسل ب چرا ! سفارت برسندويا به شغل مورد نظر ويالطف خاص
  سن وتکليف کرد؟ديل به حُ ه ھمراه منع قانونی است تبک ران آچرابايد قبح  برايشان تدارک ديد؟

رجوع کنند وقتی  ھيچ خيانت وننگی باالترازاين نيست که مردم راتشويق کرد که به سفارتخانه ھا
   .فت ديگر توقف پذيرنيستاين کارقبحش ازدست ر

يع به امامزاده ھارجوع ميکردند وحاليه تحت توصيه ھای درگذشته مردم  تحت راھنمائی اھل تش
  .زاديخواھان به سفارتخانه ھا رجوع داده ميشوندآباصطالح 

 دولت ھا وبيشتر شاه نگران مداخله کنسولھا در تاريخ نشان ميدھد که اززمان فتحعليشاه قاجار
) زيرا کنسولگريھا شاهگرمرودی وزير نامه شاه بهنھا بوده اند (آ نيز توسل مردم به مملکت و امور

   .ردندتوجيه ميکدرامور کشور خانه ھا دخالت خودشان راتماس مردم باسفارت ربه اعتبا

ن آنامه بين المجالس معرفی ميفرمايند کجای موافقتاعليحضرت فلسفه مبارزه خودرا برپايه  
حقيقتا  ؟ا رجوع کنندبه سفارتخانه ھ ،نامه تجويز وياراھنمائی کرده که معترضين به انتخاباتموافقت

   .سيرعملی واجرائی خود رانشان ميدھدف، تکه دفاع ازحق حاکميت مردم

سته  دانبرنظارت ملي ومردم كشور  موخر موافقت بين المجالس  حتی نظارت بين المللی را

به  ااين صورت چرابايد نفھمی شور در ،والبته که نظارت بين المللی غيرازدخالت سفارتخانه ھاست
   .نده شود که فقدان مشروعيت مبارزه راازھمين حاال اعالم کندان حد کشا

  سنت رجوع به سفارتخانه ها درانتخابات

، سابقه اجرائی ميشود ، درمشروطيت وحقوق سياسی يعنی روشی که مورد عمل قرارگرفتهسنت
  )انتخاب وزرا بوسيله نخست وزير درسنت مشروطيت ايران( :ن  نمونهآبرای ادامه 

وحمايت اعليحضرت مبنی براينکه ايرانيان رای سفيد خودشان رابه  !توصيه شورای باصطالح ملی
 که مراجعه به سفارتخانه ھا يکی از ،بدھند يک سنتی برانتخابات ايران خواھد شد سفارتخانه ھا

   .يدآ ارکان انتخابات ايران بشمار

  )؟دستاورد ندانمکاری ھارا مالحظه ميفرمائيد( 

طيت ايران باھمه دستاوردھای بااھميتی که دارد ازلکه ننگ رجوع مردم به سفارت انقالب مشرو
ندارد واال بطور حتم شورای  اکنون بست نشينی موقعيت سابق را ،انگلستان پاک شدنی نيست

    .حکم بست نشينی درسفارتخانه ھارا ميداد تا کاغذ پراکنی !باصطالح ملی

حق رای درتصميمات شورا ندارند ولی  !البی شوراعليحضرت بمناسبت بازی قدرست است که ا 
باھراقدامی که خالف منافع ومصالح ملی ايرانيان باشد حق اعتراض ومخالفت بمناسبت ايرانی بودن 

   .اعالميه جھانی حقوق بشر> واين حقی نيست که اسقاط پذيرباشددارند <

ه انحرافاتی رادرکارشورا مالحظه بفرمايند کنار رگبه ايرانيان داده اند که ا رااعليحضرت اين وعدھ
   .گيری خواھند فرمود
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تکليف کردن به مردم برای رجوع به سفارتخانه ھا وانتخاب صندوق پست سفارتخانه ھا بجای  ياآ
اصول مبارزه  ايرانی انحراف ازوولی صندوق رای انتخابات وانتخاب سفارت خارجه بعنوان قيم 

   ؟؟پاک بودن مبارزه ازمداخله خارجيان است ، اصالت ومبارزه  ینيست که مھمترين رکن اساس

انسان شرم دارد که کاری برای نجات کشورش نکرده < اعليحضرت درسالھای قبل تائيدی داشتند که
يا ھدايت مردم به سوی سفارتخانه ھای خارجی کارمثبتی است که بتواند پاسخگوی شرم ما آ> است
  .باشد

کاش يک ذره  ای ،اصی دارند که مبارزه ازمسيرنافرمانی مدنی خارج نشودحساسيت خ ،اعليحضرت
   .لوده به توسل به بيگانه  نشود وجود داشتآحساسيت به اينکه مبارزه 

    

   

  

   

 


