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  ه راهــخــسنـــ
  !ندشآدم 

  حقوقدان-اميرفيض

الزم نيست که به روستا < :خطاب به روستا زاده گفته شد ١ روستايی)(ھدايت  ،درتحريرروستا زاده
  ........> دم شويدآولی غل مشغول شويد درھمين خارجه بمانيد آبرگرديد ومجددا به پاک کردن 

دم شويد  معنای آزيرا عبارت  ؛دم شدن روستازاده تنظيم ميشودآتحرير حاضر نسخه راھی است که برای 
 بوده است و مورد توجه تحرير مزبور و ن ممتازآبرندارد درحاليکه معنای فلسفی  عرفی قشنگی را در

   .دم شدن جسمانیآدم شدن فلسفی است نه آ ،دم شدنآ کالمی ديگر مقصود از در

  دميتآدمی باش وگرنه مرغ باشد     که ھمين سخن بگويد به زبان آبه حقيقت 

  شرط تعلق نسخه راه

 ؛باشد ،را معرفی کرده خودنطور که آ حقيقتا ن است که روستازادهاي ،شرط تعلق نسخه راه به روستا زاده
باال سری  قاآ درصحنه سياست  ومقيد به ھدايت ويکی دوساله  وعاری ازتجربه وحضوريعنی بی سواد 
   .شخص ديگری

  صول نسخه راهف

  استقالل اقتصادی وبی نيازی -١

گيرد بايد دارای  دميت يعنی بيداری وجدان وانصاف ومسيرحقيقت قرارآ انسان برای اينکه بتواند درمسير
 ،باشد يعنی بی نيازبه تعلق خاطربه کسی درجھت تامين نيازمالی ويا علمی باشدنسبی استقالل اقتصادی 

مورد  قاعده مزبور در .را تامين کند حيات اقتصادی خود ،ون وابستگی به ثالثحدی که نتواند بد در
  .>کشوری که به کشورديگری بدھکاراست استقالل نداردق <وبقول دکترمصد ،کشورھا ھم صادق است

به  اگر و ؛مند ميشودسواد ندارد تابع سواد اگر ؛، بطورطبيعی تابع ميشوددمی که دراين مسيرقرارگرفتآ
ھرچه استاد  ،معرکه سياسی افتاد در اگر ؛لوده به خدمت برای ھرناکسی ميشودآدارد  مخارج زندگی نياز
  .ميشود ...ازل گفت ھمان گو
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ندارند و يابی  رزه عليه جمھوری اسالم مشارکتاينکه می بينيم ايرانيان خارج ازکشور بھرحال درمبا
دولت  بگير گنده ھايشان حقوق لت دست مجاھدين ويا داللھای جمھوری اسالمی ميگردند وآويا   تفاوتند

  .دناستيصال است که درکنارضعف روحيه سبب اين خودباختگی ھا ميشو علت  ،مريکا ميشوندآ

  دمی مردار خوارآاضطراراست با لئيمان بسته نيکان زاضطرار         ز

  نسخه اختصاصي روستا زاده

مشروح  اين نسخه که اکنون بازخوانی ميشود سابقه اجرائی دارد والاقل برای اينجانب پيچيده وعمل شده و
   .ه شده استپياد ن ھم درکتاب خاطرات وماجراھای وکيل دربارآ

ه ای را دوست داری  تفاوت ثبت نام کن ھرحرف ،ھای حرفه ای شھرمحل اقامت دريکی ازکالج 
 موال شش ماھه است  با عالقه ودقت اين کالس را تمام کن وعمدت اين کالسھا کوتاه وم ،ندارد

   .اخذ گواھی کن

مثل -کمک  تاحدود کاری تسلط يابی  وسپس به مدت تالش کن به زبان محل اقامتت درخالل اين 
 ل ووسائ و مخصوص کار(وانت) ن خواھم کرد يک وبانکی  که برايت تامين  اعتبار از -بنده

، ، قناعتخواھد شد وبدين ترتيب با بکاربردن اخالق خوب ابزار مورد نيازحرفه شما فراھم 
ن زمان درمسير آ از شد و کارخواھی وارد بازارھای توام با وفاداری درستکاری وقول وقرار

> تاچه د بودديگرخداراھم بنده نخواھيف <مد وبقول معروآ استقالل اقتصادی ومادی درخواھی
   .ئیآرسد اينکه درعبوديت وبندگی افراد در

اولين چيزی که درک خواھيد کرد اين  وسياست ميشويد  بخود وارد گود ،کم خود ،دران زمان کم 
تخصصی  کار از يتی خواھيد رسيد که غيربه موقع نا نيستيد وارد نميشويد.شآاست که بکاری که 

يعنی درک ميکنيد که صالحيت چيست  ،يت من نيستميگوئيد درصالح ،شما بھرکاری دعوت شويد
اين  در و ،دھای ناپخته وخام که درنامه خودتان نوشته ايد پرھيز خواھيد کر اين حرف لذا از و

که بشما ارجاع  حرفه ای  شنا خواھيد شد يعنی درک ميکند که کارفنی وآھم  موضوع حد مسير با
کارکه <ه ازحد شما خارج است ست ياخير وبه تعھدی وارد نميشويد کحد شما ھ ميشود در

  .>کارکن ازحدشد برون رسوا شود

روستا ھا  از که شما درحدی نيستيد که به شاھنشاه ايران ايراد بگيريد که چرا دختر نوقت می فھميدآ
نوقت آ   ؛خارج گرفته استايران و وتحصيل کرده درمعروف  ايرانی ازخانواده ارتشی يک ھمسر نگرفته و
کی ن موقع آ خيرخواھی است ونه درحد بنده وشما که معلوم نيست در سر نه ازکه اين حرفھا  ميفھيد

. تنھا چيزی که نجا ميکشانيد که ميگوئيد چرا نام فرزند شاه نوراستآيا حد دخالت رابه  وچه بوده ايم 
   .ن قيدی نداشته حق پدرومادر درانتخاب نام کودک استآ حتی خدا بر

به شخصيتی  اتنيست دارد  حد يک بيسواد که برای نوشتن يک نامه به ثالث نيازدرکه  نوقت ميھفيدآ
معروف بزرگان جھان ونماد ملی ھويت ايرانيان واميد  زبان و ٣تحصيل کرده ودانشگاه ديده مسلط بر
   ند.ن کآتف حواله وکثيری ازمردم ايران بی غيرت بگوئی 
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 ات وگرفتاری ھای بزرگ روبروميشوند مانند خودکسانی که به ھدايت ھای فاسدين به اشتباھ  ميدانيد
ن نامرادنی که سبب انحطاط وانحراف آابند اول ھمه سراغ شما وقتی بيدارميشوند ويا ازمعرکه نجات مي

  .وبد انديشانشده اند ميرود  شما ھم برويد که اين تکليف اخالقی شماست درتنّبه بد کاران 

رزوی آچه  .دشواری است شفته کارآدن به اشخاص دراين بازار که چقدراطمينان کرگاه باشيد آپايان  در و
 دوستی وشاھ ھرکس به اصل خويش گردد  باز> شماھم به اصل اصالت وبزرگی است که بنابراصل <

   .ادب ومتانت وصافی قلب که جوھراخالق ايرانيان پاک نھاد است رجعت کنيد

  تی نبايد داد دستدم روی که ھست        پس بھردسآای بسا  ابليس 

***  
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