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ﺑﺎرزه وﻓﺎداري درﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن
امير فيض حقوقدان
ديروز درگفتگوی تلفنی باايرانياری عزيز وگرامی مسئله وفاداری به سلطنت واعليحضرت به ميان آمد که چون متاسفانه
بنده درحرف زدن مشکلی دارم که به نوسان قند خون مربوط است ،ترجيح دادم که گفتگو کوتاه وجريان دراين تحريربه
پايان برسد.
شيخ بھائی يک بيتی دارد که اين تحرير ميتواند زير سايه ان قرارگيرد ميگويد
يک چند ميان خلق کرديم درنگ

زايشان به وفا نه بوی ديديم نه رنگ

توده مردم قائل به تفاوت بين مھرومحبت با وفا ووفاداری نيستند ولی بين آن دو تفاوت عظيمی وجوددارد.
ريشه محبت وعشق بطورکلی دروجود انسان ھا بافته ھای طبيعی دارد وعواملی سبب رشد ونمود آنھا ميگردد ،ولی وفا
برزمينه ھای پيمان وعھد واعتقاد مشترک مستقر ميگردد ووفاداری محدود به موضوع پيمان وعھد است ،بنابراين
ممکن است که انسان کسی رادوست نداشته باشد ولی بنابرعھدی که بااوبسته است ويااعتقاد مشترکی که دارد به
اووفادارباشد اين وفاداری با آنکه ظاھرا متوجه شخص است ولی درحقيقت بمناسبت عقيده مشترک است ويابرعکس
کسی رادوست دارد ولی وفاداربه او نباشد ،مثالی آورده شود بجاست فرزند بطور طبيعی پدرش رادوست دارد خيلی ھم
دوست دارد ولی اين دوستی ومحبت درھرحدی که باشد دليل وفاداری به پدرش نيست ،اگرپدرفوت کرد ووصيت کرد که
تمامی ثروت او درفالن مجراخرج گردد که الزمه انجام وصيت ،اسقاط سھم االرث ورثه است ،اگر فرزند وصيت اوراتنفيذ
کرد ميشود گفت فرزند به پدرش وفادار بوده است.
ويکتور ھوگو درباره وفاداری حرف بزرگی دارد ميگويد:
>انسان از روی عشق ومحبت ممکن است اطاعت افراد ديگری رابنمايد ولی اين اطاعت ،آن نوع اطاعت است که
قھرمان ميسازد ولی آدم منظم درست نميکند وفاداری والتزام به پيمان وعھداست که انسان را آدم منظمی ميسازد<
وسازنده جوامع ،واستحکام مبارزه آدم ھای منظم ووفادار ھستند.
يکی از بزرگان ميگويد> :وفاداری يک پديده روانی است که درآن شخصيت انسانی از نظر اخالق درگروگان مورد
تعھد قرارميگيرد ومالک انسانيت رابطه مستقيم باتعھدات ووفاداری دارد<
شکسپير درباب وفاداری جمله ای دارد که تاحدودی وصف الحال ماست ميگويد:
»اگرکسی بتواند وفاداری خودرانسبت به ارباب مغلوب خود حفظ کند درحقيقت فاتحی راکه برارباب اوغلبه کرده است
مقھور ميسازد ومقامی برجسته درتاريخ برای خود بدست مياورد«
ما ايرانيان نسبت به پادشاھان کشورمان بسيار مھربان وبامحبت بوده ايم ودعای ماسالمتی پادشاه بوده است واحساس
اطاعت تام وتمام ھم داشته ايم ولی متاسفانه وفاداری مانسبت به عشق ومحبت به شاه بسيار ضعيف بوده است.
از توده مردم نميتوان انتظار وفاداری داشت وفاداری حقيقی ازصيغه وابستگی عقيده ،وسوگند وامثال آنھا بوجود ميايد
وابدی وفاداری رابوجود
وھمان وابستگی عقيده وپيمان است که سنگھای وفاداری رابرھم ميگذارد تابنای مستحکم
ِ
بياورد ،ھمان محبت ودوست داشتن شاه برای توده مردم کافی است ولی آنھا که درکارسياسی ھستند ويابوده اند،
نظاميان که سوگند سربازی ياد کرده اند وآنھا که دردولت شاھنشاھی مشارکت خدمتی داشته اند سنگھای وفاداری
محسوب ميشوند که اگر پوک بودند که بودند بنای وفاداری استوارنخواھد شد که نشد ھم.
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يکی از محققين خارجی که به علت سقوط رژيم سلطنتی ايران نگاه کرده نوشته است:
»يکی از دالئل سرنگونی رژيم شاه که کمتردرتحليل پژوھشگران به آن توجه شده عدم اعتقاد وبی ايمانی طرفداران
رژيم گذشته بود که درست نقطه مقابل اعتقاد مخالفان رژيم شاه قرارداشت ،حتی مقامات سطح باالی سازمان ھای
دولتی دررژيم گذشته نيز به محض اينکه قدرت خمينی مشاھده شد به انتقاد از رژيم زبان گشودند ودرتظاھرات ھم
١
شرکت کردند )داستان انقالب – طلوعی (۶٣٧
در ديماه سال  ۵٧شاھنشاه ايران درمصاحبه بافيگارو گفتند »خروج من از کشورباعث کشتار گروه ھای مذھبی توسط
ارتش ميشود«
اطمينان شاھنشاه دربيان آنچه گفتند بمالحظه وفاداری ارتشييان وھواداران سلطنت بود درحاليکه محبت به شاه وسلطنت
بود ولی وفاداری نبود ھمه آخوند ھاکه از شاھنشاه استقبال ميکردند ممکن است حقيقا شاھنشاه راھم دوست داشتند ولی
بمناسبت بستگی به پايگاه اعتقادی تشيع نميتوانستند وفاداربه شاھنشاه ايران باشند.
يکی از جامعه شناسان ميگويد »آن چيزی که بردشمن غلبه ميکند کشتی ھای جنگی وسالح آتشين نيست سنگرھای
مردم معتقد ووفاداراست که دشمن راشکست ميدھد«
وﻓﺎداري ﺑﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ھمه ما سلطنت طلبان اعليحضرت مان رادوست داريم خيلی ھم دوست داريم برايشان آرزوی سالمتی وشادکامی راداريم
ولی متاسفانه وفاداربه ايشان نيستيم ونميتوانيم ھم باشيم زيرا مالت پيوستگی و وفاداری ،اعتقاد مشترک واحترام به
اصولی است که ازتعريف وذات سلطنت وپيمان وفاداری اعليحضرت به تداوم سلطنت داريم و ھرکجاکه اين تعريف پياده
شدنی نباشد مالت پيوستگی ھم مجازی وپوسيده است ومسيروفاداری به اعليحضرت متوقف وفقط جھت احترام ومحبت
ومھرورزی آن خود نماميگردد.
مبارزه فرع برعمل است وعم  ،پيش درآمد اراده واراده تابع عقيده وعقيده از اسباب مسلم وفاداری ووفاداری سبب از
مال وجان گشتن وفداکاری ميشود.
دراين زنجيره ،ھريک از دانه ھای زنجير که گسسته ومجازی بود موضوع وفاداری وفداکاری واساسا مبارزه متنفی
است .درست وضعيتی که برمبارزه سی ودوساله ما افتاده است که اين افتادگی ھم ھمچنان ادامه خواھد يافت از زنجير
پاره که نميتوان دوام واستحکام وتحمل سنگينی مبارزه راانتظار داشت.
مبارزه سياسی درپھنه ھای اعتقاد سياسی جان ميگيرد وبه حرکت درميايد نه درپھنه ھای محبت ودوستی ،درست است
که گفته اند »خلل پذيربودھربنا که ميبينی  -مگربنای محبت که خالی ازخلل است«
اين بدان معنی است که محبت ومھر ودوستی درمسيرخودش مقاوم وتحمل پذيراست واين درست مقابل وفاداری به
اعتقاد سياسی ويادينی مشترک است که از حساسيت فوق العاده ای برخورداراست وانسان معتقد ھمينکه احساس کرد
که اعتقاد طرف ،ھماھنگ اعتقاد اونيست نميتواند از تاثيرمنفی آن بروفاداری خودش حذرکند.

 - ١يکی از داليل کمبود شيوه ھای »روابط ھمگانی« يا به زبان انگليسی ) (Public Relation = PRبود و ھنوز ھم ھست ،آنچه
مخالفين بکار بستند تبليغات مذھبی آنھم ھرروز و ھر بامداد و شامگاه با ياد از »امام حسين و امام زمان« اعتقادات مردم را جذب و
جلب ميکردند ولی در دستگاه اداری اين رابطه از باال به پايين ،از پايين به باال ،از پھلو به پھلو ،واليه به اليه موجودنبود و ھنوز ھم
نيست .ھنوز ھم در ھمين مبارزه ھيچ سازمانی ،ھيچ دفتر ويا گروھی قادر به بکار گيری اين شيوه ھا نيستند ،متخصص در اين امور
را بکار نمی بندند .اگر بيماری شاھنشاه ،اگر پيشرفت ھا و مسايل اجتماعی ،در اختيار گرفتن حاکميت نفت که در سالھای پس از
 ١٩٧٠نصيب ايران شده بود ھمه با مردم در ميان گذاشته می شد و با بحث و گفتگو ھای تلويزيونی مردم روشن می شدند ،اعتقاد
ملی و ميھنی تشويق می شد .ح-ک
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فرماندھی برنيروھای سياسی ويامذھبی وحتی درجوامع دمکراسی امروزبرپايه ھماھنگی اعتقاد است ووفاداری که از
ارکان والزمه نضج فرماندھی است به اعتبار ھماھنگی عقيده بين سرباز وفرمانده که بصورت سوگند وعھد تضمين شده
درموقعيت پايداری واجرا قرارميگيرد نه محبت ودوست داشتن .سوگند وفاداری به قانون اساسی ازطرف شاه بھنگام
تصدی سلطنت و سوگند سربازان بھنگام قبول سربازی باھدف پيمان مشترک وايجاد قائمه وفاداری است.
اعليحضرت خودمان درسالھای نخست بويژه درسوگند سلطنت آبان ماه  ۵٩به اھميت ولزوم اتکاء به پيمان اعتقاد
سياسی به حقانيت سلطنت وتداوم قانون اساسی تاکيدات مکرر داشته اند ومتقابال طبق اسناد مبارزه وفاداری سلطنت
طلبان وآمادگی آنان برای فداکاری درراه اعتقاد مشترک بااعليحضرت درحد کمال مشھود است ولی بعدھا که اين تعلق
اعتقادی بنيادی وسياسی مشترک درمسير ترديد وبيگانگی با اصالت قرارگرفت بطور طبيعی حالت وفاداری وتبديل آن به
فداکاری متوقف شد.
فکر ميکنم يک مثال مطلب راروشن کند:
يک کاروانی رادرنظربياوريد که قرون متمادی است درمسيری با راھنمايانی نسل بعد نسل حرکت داشته وبمناسبت
اعتقادی که به ھدف داشته اند درآن مسير مشخص تحت ھدايت وفرمان آن راھنما قرار گرفته اند حال اگر آن راھنما
بھر دليلی نخواست درمسير مورد انتظارکاروان حرکت کند وحرفھای نادرست زد ومثال تفاوتی قائل نشد که کاروان به
مقصد مشخص ھرساله برود يااصال حرکت نکند ويا به محل ديگری برود که خالف اعتقاد کاروانيان است ،آيا
امروفاداری واطاعت ھمچنان باقی ميماند؟ مسلم است که خير ،ولی کاروانيان تالش ميکنند که راھنمای خودشان رابه
اعتقاد اوليه ومقامی که داشته وسوگندی که ياد کرده ووظائفی راکه پدران او درھدايت کاروان بسوی مقصد معين داشته
سوق دھند ،عادت ايرانيان چنين است که اگر اين تالش آنھا ياسردمداران کاروان به نتيجه رسيد که کاروان به حرکت
درميايد واالبه شوق اعتقادی که دارند کاروان رارھا ميکنند وسرگردان وبی پناه دربيابان بی پايان مبارزه سرگردان ابدی
ميشوند .به ميدان  ٣٢ساله مبارزه نگاه کنيد تصوير اين واقعيت شوم راخواھيد ديد.
اميد وارم دراين تصديع توانسته باشم که گفته باشم؛ وفاداری وفداکاری دررابطه بااعتقاد مشترک است نه عالقه
ومھرمحبت واگر خللی دراعتقاد مشترک بوجود آيد امر فرماندھی ووفاداری وفداکاری حقيقی منتفی ميشود وچه بھتر که
٢
وفاداری ومحبت ومھر توامان باشد که حکيمی گفته است.
وفا ومھر ومحبت سپاه خوبان است

نگشت فاتح دل ھرکه اين سپاه نداشت

 - ٢يکی از بزرگان گفته است» :وفاداری و فداکاری راھی دو طرفه است« ح-ک

