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  حکيمان زمانه راست گفتند       که جاھل گردد اندرعشق غافل             

  حقوقدان -اميرفيض

 زيرنام عاشقان شاھزاده منتشرساخته است  از »افق ايران«نوشته ای است که  تحريرحاضر بمناسبت
    .دراين تحرير پياده کنندن نامه را آجاويد ايران درخواست دارم که متن 

]]ofogheirantv2014@yahoo.comofogh iran    ٣٠٫٠۶٫٢٠١۵تاريخ  

 چندی است که معدودی افراد حقير، عليه شبکه ای که با ھدف کمک به مردم ايران تاسيس شده است،
سانه ای راه انداخته و سعی در تخريب شبکه افق ايران و دست اندرکاران عاشق ايرانش به کودتايی ر

 .ھر طريق ممکن دارند
در اين راستا بسياری از افرادی که داعيه دار ھواخواھی از نظام پادشاھی ھستند و صاحب تريبون، 

ھر روز به بھانه ای جديد  بصورت علنی درصدد اخالل در روند فعاليت ھای "شبکه افق ايران" ھستند و
، در رجحان و برتری افق ايران بر ساير شبکه ھا .در مقام مقابله با اين شبکه ملی ميھنی بر می آيند

ھمين بس که شاھزاده رضا پھلوی آن را تنھا تريبون و رسانه رسمی خود می دانند و ھر گونه استفاده از 
ارزه را منحصر در شبکه افق ايران اعالم می کنند و جايگاه و موقعيت حقيقی و حقوقی خود در راه مب

اين خود تصميمی جدی در عرصه جديد فعاليت ھای سياسی عليه رژيم جمھوری اسالمی است. چرا که 
بسياری از مدعيان طرفداری از نظام شاھنشاھی ، ھنوز درگير فعاليت ھای رنگ و رو رفته دھه ھای 

جديد در عرصه مبارزه را برنتابيده و خود را محور اصلی  پيشين خود ھستند و اساسا ھر نوع حرکت
 !مبارزه می دانند

، راه پادشاھی را قبول ندارد چرا که نماد ھر که راه شاھزاده را قبول نداشته باشدحقيقت اين است "
 ".پادشاھی کسی جز شاھزاده رضا پھلوی نيست

الزم می دانيم به عنوان گروھی از دانشجويان که خود را عاشق ميھن و سرزمين آريايی مان می دانيم و 
، شاھزاده ايرانیسال استقرار سلطنت بر اين عرصه خاکی می باليم، پشتيبانی خود را از تنھا ٢۵٠٠به 

 .اعالم داريم  ""رضا پھلوی
زاده و نياکانش بودند دست از شکستن نمکدان صبر شاھ نمک پروردهاميد است کسانی که تا پيش از اين 

 ... و بردباری ايشان بردارند تا حقايق در پس پرده بماند
  ]]رضا پھلوی عاشق ايران و شاھزادهجمعی از دانشجويان 

ازعاشقان علی ن آمد که چيزی شبيه به آوقتی نامه را خواندم ومفھوم عاشقانه نامه دستگيرم شد يادم 
  :خاطرم ھست  جستجو کردم وخوشبختانه پيدا شد عاشقان علی ھم گفته اند در

  ل علی چوايستاديمآوسته گدای مرتضائيم      بيگانه شديم ازخوارج، با يئيم، پل مصطفاآماعاشق 
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  واما بعـــد

. مھمترين ومشھورترين نھا زندگی کندآانسان درچنبره ای ازمسئوليتھا قراردارد که نميتواند فارغ از
ون است ونه يک نوع مسئوليتھائی ھم وجوددارد که نه درقان .مسئوليتھای قانونی است ،مسئوليتھا

وليت ، مسئن قبيل مسئوليتھاآدربين  ؛نھا بنام مسئوليتھای خارج ازقرارداد نام بردآ از درشرع که ميتوان
شرع وجود ندارد ولی ميدانيم که ھرجا عشق درقانون و  بھی است کهاعاشق نسبت به معشوق فصل مش

 نآد بود ودرحد عشق به گلی عالقمن هبوتھم ھست ازباب مثال  اگرکسی به وعاشقی ھست مسئوليت 
   .نراھم برعھده خواھد داشتآبياری آتوجه پيدا کرد بطورطبيعی مسئوليت 

  عاشق كيست 

ميکند   عميقخودی وی عاشق کسی است که درصحنه عشق وعالقه به شخص يا چيزی احساس وجود
   .ندفکری وروحی باقی نميما                                                     ِ نتيجه درحالتی قرارميگيرد که بين او ومعشوق حالت جدائی   در و

   :ھنگی فکری وروحی عاشق ومعشوق بيتی دارد که بسيارگوياستآحکيم مولوی درھم

  است       عاشق ازمعشوق حاشا کی جداستخد آواز ،من آوازتپيش 

البته حکيم مولوی دربيت باال توجه خاص به عشق حقيقی داشته است نه مجازی زيرا درجای ديگری 
   :ازعاشقان حقيقی با دوبيتی زير جداکرده استاحساب عاشقان مجازی ر

  دانا که به دلخواه توگفته است      برخوی توعاشقترم ازروی تو ای ماه      ِ ن شاعر  آ           

  ن راه آ ليک از توردآاشق خويت       خواھد که بدام ــ، نی عاوعاشق رويت شده          

  عامل شناخت عاشق حقيقي ومجازي 

بايد درباب مسئوليت ودامنه اجرائی وسيع ومتناسب  حقيقی ازعاشقان مجازی را عامل شناخت عاشقان
  .ن يافتآ

الھی ايرانيان به شاه دررابطه با سلب مسئوليت ازشاه وقبول مسئوليتھای ناشيه ازاقدام  عشق حقيقی و
ه ورئيس ق نکه شاهآ با ،نجاستآشاه دقيقا درقانون اساسی مشروطيت ايران رعايت شده است مقصود 

 مسئوليتھای حاصله مجريه ورئيس قوه قضائيه شناخته شده وحق انشاء قوانين به شاه داده شده معھذا
است که  دم به شاهرواين مفھوم حقيقی وواقعی عشق م ،ن اقدامات برعھده وزرا ومردم است نه شاهآ از
  .ی معشوق ميسازدسپرسختی ھا وباليا شق خودراعا

 اين تعريف برخاسته ازفرھنگ و ؛، بيان خدا تعريف شدهن وکالم شاهبيا ،دربيت مولوی که اشاره شد
چنانکه فردوسی ھم چنين ابياتی دارد که ميگويد چوفرمان  مولوی ؛ايرانيان است نه يک امراحساسی باور

  .يزدان چو فرمان شاه
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      باب مسئوليت درنامه عاشقان مجازي 

قان عاشبازيرنويس  که مورد بحث اين تحرير مهعاشقان حقيقی را درنابھتراين است که باب مسئوليت 
 رارق ن درھمين تحرير دررويت خوانندگانآن تازه وسند آپياده کنيم که موضوع يافته  انتشار شاھزاده

   .گرفته است

 نراآ عاشقان حقيقی  پادشاھی ايران کسانی ھستند که به سند حقوقی وملی پادشاھی ايران احترام و **

ن است نه آقانون اساسی ومتمم  ،سند مشروعيت وقانونی بودن سلطنت ،نندمنشاء حق سلطنت بدا
  ١.شاھزاده بودن

يمت تداوم سلطنت ايران را رس ،نآرضاشاه کبير به اعتبارسند سلطنت ايران يعنی قانون اساسی وتاکيدات 
به اعتبارصراحت درمتمم قانون اساسی متصدی سلطنت  مد رضا شاه پھلویمح شاھنشاه ايران .ندداد

رکه ھرچيزی سندی برای اثبات موجوديت حقوقی ويا عينی دارد سلطنت ھم بدون سند . ھمانطوشدند
که سند سلطنت حاوی حقوق الھی پادشاھی واحترام به  ددقت درمفاد سند سلطنت نشان ميدھ .نميشود
ه بطوريکه با پيشرفت ؛مردم وسنت فرھنگی ونيز محدويت ھای وارده برقدرت پادشاه استھای سنتی باور

   .ی داردترين قوانين اساسی کشورھای پادشاھی درجھان سربلند

 پادشاھی ايران ميدانند ن سند سلطنت ايران اعتنا واحترامی ندارند چگونه خودرا عاشق آکسانی که به 
ب انقدرحرف بی حسآ؟ اينکه تنھا شاھزاده ايرانی بودن را شرط تعلق سلطنت مدعی ميشوند وعجيب تر

  .که تاکنون نشنيده ام یبی بند وبار و

 داستان ،رادرنامه مزبور خواندم تصورکردم که نظرنويسنده نامه شاھزاده ايرانیبراستی وقتی عبارت 
شاھزاده ايرانی است ولی بعد دريافت شد که نويسنده نميداند که شاھزاد گان ايرانی درايران وخارج از 

     .نھا تنھا شاھزاده ايرانی خارج ازکشور نيستآومعشوق  کشور بسيارند

 .نشدنی ازعشق است ازاين درک غافل نيستند که مقام وموقعيت معشوق بخش جداعاشقان حقيقی ** 

ق زيرا عش ؛نميتوان عشق به معشوق را ابرازداشت ولی ھويت ومقام وموقعيت قانونی اورا زيرپا گذاشت
عنوان ودرحاليکه شخص معشوق ميفرمايند <، شقه کردن نيست ،قهبه معشوق قابل تفکيک وش

 زميآتوھين  سبک و را با عناوين  ن معشوقآ ،> عاشقان حقيقیاست قانوني من رضاشاه دوم

   .خطاب نميکند )شاھزاده(

ن عنوان آعاشق حقيقی ميداند که عنوان شاھزاده عنوان متروکه درحقوق سياسی است وبجای 
است  وميدانند که عنوان شاھزاده به اشخاص تن پرور وبيکاره وبيعارمختص تواالحضرت مقرراس

عنوانی که قانون اساسی  ،دنوبازميدان وھفتاد سال اين روال حقوقی وسياسی وادبی جريان داشته است

                                               
 ک-ه طرفداران قانون اساسی مشروطه و متمم آن کسانی ھمانند استاد اميرفيض و اين شاگرد است. حاز جمل - ١
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ان عنو است که با درگذشت شاھنشاه واتيان سوگند  واالحضرت وليعھدبه معشوق عاشقان شاھزاده داده 
  .دنرا اعالم فرمودنآيعنی ھمان حقيقتی که اعليحضرت خواھد بود  اعليحضرت رضاشاه دومايشان  قانونی

ن با آ عاشقان حقيقی به حق وميراث قانونی معشوق خود احترام ميگذارند ودرحفظ وحراست از **

خالف مباتداوم سلطنت ايران  )طرح ھنری برشتمريکا (آ. نه اينکه ھمينکه ربلندی می ايستندس و تفاخر
 .مريکا خم شوندآفتاب گردان بسوی خواست آمانند گل  ،اين افراد که خودرا عاشقان شاھزاده ميدانند کرد
وراست ادعای اين آچه شرم  ؟استنھا پيشه کرده اند آيا معنای عشق به پادشاھی ايران يعنی ھمين که آ

    .عاشقی

  :ری به قانون اساسی ميفرماينددرحاليکه معشوق عاشقان در راستای سوگند سلطنت ووفادا

دراينجا مايلم ازايجاد اين سوء تفاهم جلوگيري كنم كه قانون اساسي پيش بيني نكرده كه اصل <
 ن پسرجانشين پدرميشودآايران يك كشورپادشاهي است كه در –سلطنت به سوال گذاشته شود 

  )چما پاری اعليحضرت مصاحبه(          .>بنابراين امكان هيچ سوء تفاهمي نبايد وجود داشته باشد

اين چه نوع عاشقی  ؟پادشاھی ايران تن به بدعت التاری گذاشتن سلطنت بدھند مدعيان عشقچرابايد 
ئيھا برای خاتمه دادن به تداوم مشروعيت سلطنت بکارميبرند ھمين مريکاآاست که به تمام مراتبی که 

  ؟نرا مديريت ميکنندآعاشقان قالبی شاھزاده 

 نراآ د ونجايگاه قانونی وسنتی سلطنت فرو ميکش از را چه نوع عاشقی است که معشوق خود اين **

کوھی ازمسئوليتھا وخرابکاری ھا واتھامات سنگين متوجه معشوق د که نچنان موقعيتی قرارميدھ در
 که نمادراشخصيتی  ،و اسراييل مريکاآيکی ازعملجات تلويزيون وابسته به نھم در حدی که آ ؛بشود

ن شخصيت که فاقد ھرگونه آ و ،ت ارضی ايران است به مواخذه بکشدوتمامي استقالل ھويت ملی و
را با داری يک شومسئوليت ودرعين حال واجد مقام رھبری معنوی جامعه ايرانی است درموقعيت دکان

   .داده شود تجزيه کشور قراراھداف 

بی درمعرض ھيچ ايرانی درخارج ازکشوردرحد معشوق عاشقان قال هاطمينان خاطر عرض ميشود ک با

اتھامات سنگين قرارندارد که ايشان قرارگرفته است واين بی تدبيری ھا فقط به مالحظه لفت وليس 

   .عاشقان قالبی معشوق براعتباروشخصيت معشوق ھموارگرديده است

باطن  و به دشمنان ايشان که الاقل ظاھررجھان  و ھمان  بھتر شاھزاده عاشقاناگراين است ماھيت عشق 
   .يکی ھستند

عاشقان حقيقی با دقت وفراست وھشياری از معشوق خودشان حمايت وحراست ميکنند نميگذارند * *

نگران دوستان  ،افراد ناباب وعوامل واشخاص بد نام معشوق رااحاطه کنند مگرنه اين است که پدر
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 رغافليد که معشوق اين عاشقان قالبی چگونه د ،ش دورميکندرا ازفرزندفرزندش ميشود ونابکاران 
   .ن ممکن نيستآ که تميز ؟گروه عوامل خارجی وجمھوری اسالمی حل است

جمله کاسه  از نی خودشان توجه دارند نه به شخصيت واحترام معشوقآاما عاشقان مجازی به منافع  
حيثيت معشوق خودشان را مورد  و برودرحاليکه ميدانند آ ،نی خودشانآدائی راه مياندازند برای منافع گ

   .دھندمعامله قرارمي

دم باسابقه ھمکاری با جمھوری اسالمی آ شغال کله ای وھرآ عاشقان حقيقی مانع ميشوند که ھر **

   :زيرا بقول سعدی ،معشوق ويا سخنگوی دبيرخانه ،بشود رئيس دبيرخانه

  وازآعاشقان کشتگان معشوقند         برنتابد زکشتگان 

ندگی ميکنند ازاظھارات درھم وبرھم ومتضاد عاشقان حقيقی نگران ميشوند احساس خقت وسرافک **

 اين در . وتالش ميکنند که معشوق را متقاعد کنند که راه درست ونادرست کدام است و ،معشوق خود
 و .، اظھارنظرکنند، انتقاد کنندحالی است که معشوق گفته  وازعاشقان خود خواسته که اورا متقاعد کنند

 رب برنمی تابند ولباس فحاشی وتھديد  در يگراند ازانتقاد ادهشاھزاست که عاشقان قالبی  اين دروضعی
   .اند ميکنند که کرده

نھا آعاشقان حقيقی نميگدارند معشوق  **

 بشود کارھای سياسی مسئوليت دار مستقيما وارد
اعليحضرت را نسخه مدون قانون  نسخه کار

نھا نگرانند که آ ؛اساسی مشروطه ميدانند
ايشان خارج است بکارھائی که ازحد  اعليحضرت

     .تمايل اجرائی پيداکنند

د نعاشقان حقيقی  مفاسد اين کارھارا درک ميکن
نکه ازدرک فساد اين آ وعاشقان مجازی با

اقدامات غافل نيستند ولی حيثيت واعتبار معشوق 
  .نی ولفت وليس خودشان ميسازندآرا فدای منافع 

 ھايشان ومصاحبه ھايشان ايشان پياماست که  اين شاھزادهيکی ازافتخارات عنوان شده عاشقان  – حاشيه

نجا که افق ايران وشورای تجزيه طلبان ملک طلق رئيس شورا آ .  ازانجام ميدھند »افق ايران«را با 
اين است که شاھزاده خودش با خودش مصاحبه ميکند عاشقان شاھزاده مفھوم افتخار ،يشودشناخته م

دمکراسی  ازمعرکه مبارزه و نقدرآتم عاشقان شاھزاده . نميدانسويا جنس خودش رابه خودش ميفروشد
   .پرت ھستند
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وفق قانون اساسی يک                                     ِ ليحضرت دمکرات وتربيت شده برای سلطنت  ـــاع از شاھزادهقان قالبی ــعاش
رفته گ القه وتمرين ناديده گرفتن حقوق انسانی درمقام غيرقابل انتظارقرارــدرع صيتی ساخته اند کهـــشخ

من با كساني كه مانند من  -هرچه من ميگويم طرفداران من بايد قبول كنندجمالتی ازقبيل  ؛اند
 ركاغذهاس –امضا كند  را بيند اول بايد قطعنامه شوراهركس ميخواهد مراب –فكرنكنند كاري ندارم 

وبسياري مراتب ديگر لكه هائي است كه  بلند گوهارا ازدست خود خواهان بگيريد –نيد را تعطيل ك
        .ازكناردمكرات بودن نمايان است بصورت دم خروس

به حفظ وحدت ملت وتماميت است ی رضاشاه دوم را که تنھا متعھداعليحضرت عاشقان حقيقی ** 

    .ندداده ا قرار البیقعاشقان  درمسيررھبری تجزيه ايران قرارنميدھند کهارضی کشور سوگند ياد کرده 

نه  است ھمرديف خدا وميھن که شاه است ،عاشقان حقيقی ايران ميدانند که درفرھنگ ما ايرانيان **

   .شاھزاده

   :نرا ميداند وگفته استآمولوی بيتی دارد که ھرايرانی بافرھنگی 

  والوطنش عاشق اين بود حب يپ    مسکن ياراست وشھر شاه من

  شعار در و 

  نگرپربھاستــــگ روشــــفرھن ز  زماستاه وميھن ـــخدا، ش     ِ شعار  

اده شاھزدوستی با وطن پرستی است  نه نھا بيان کننده پيوستگی روحی ومعنای شاه وشاھآھمه وامثال 
  .بودن

 ک بهوپاسخ لبيشاھزاده بازی لفت وليس، ھمين  ِ  خوب ميدانند ولی نرخ امروز عاشقان شاھزادهرا  اينھا
نه تداوم اجرائی قانون اساسی وموقعيت  ،مريکا نسبت به پادشاھی ايران استآسياست ضد سلطنتی 

   .ن ھستندآسلطنت که اعليحضرت متصدی 

  حقيقت ازنظر عاشقان قالبي 

) راه پادشاھی راقبول ندارد  ١ھرکه راه شاھزاده راقبول نداشته باشد (< :مده استآدرنامه مورد بحث 
   >نيست تنھا شاھزاده ايرانیادشاھی کسی جزشاھزاده که نماد پچراکه 

راه قانون  ازھنگاميکه از شاھزاده؟ ء کنندخودشان را احصا شاھزادهيا عاشقان قالبی ميتوانند راه آ

راده فرموده اند که ھريک بيش ازچند روزی آاساسی مشروطيت وسوگند سلطنت بريدند ده ھا راه وطريق 

  .رشان نبوده وفی الفور به راه ديگری دل خوش کرده اندروی اکران فک
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اه ر بر را مقدم وناسخ شاھزادهقافله درک اصولی عقب باشند که راه واراده  بايد کسانی دراين حد از چرا
ساله ايران معلوم  ٢۵٠٠. راه پادشاھی را سنت طريق معين شده درقانون اساسی مشروطيت بدانند و

 ؛داشته ميزآسال سابقه اجرائی موفق  ٧٠ بيش از قيد ومدون ساخته ونرا مآوقانون اساسی مشروطيت 
 !کجا که ھمان راه شورای تجزيه طلبان ودرمحتوا بيعت با جمھوری اسالمی است  شاھزادهاين کجا وراه 

بايد افسوس خورد که حضرات اين درک خودشان را به معرض  ؟شاھی داردچه ارتباطی به راه پاد و
   .گاھی عمومی گذاشته اندآ

جمھوريت که خودشان ميگويند من جمھوريت خواه ھستم ( شاھزاده ،اين چه گمراھی وفريب سازی است
خواست ھايم  درصد از ٩۵رفراندم مردم به جمھوری رای بدھند من به  در رگ) ابه معنای جمھوری است

ون خالف قان بر ن سوگند را زيرپا ميگذارند وآکه سوگند سلطنت وتاکيدات پيامد  شاھزاده ای ،رسيده ام
وبعد ھم راه بيعت با جمھوری  اصل سلطنت رابه التاری رجوع ميدھنده خودشان اعالم شد باور اساسی و

  ؟خودسرانه به دروازه نظام پادشاھی ختم ميشود کجای اين فرمايشات اسالمی را انتخاب ميکنند

که نامه مورد بحث اين التيماتوم نسنجيده را عنوان کرده وحکم داده که ھرکه راه ھای ناھموارومتضاد 
  .، پادشاھی را قبول ندارده راقبول نداشته باشدشاھزاد

    

  

  

  

    

  

  

  

  

 


