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      حقوقدان -اميرفيض

  عارف ازراه يقين رفت وبه مقصود رسيد       شيخ درمرحله ظن وگمان است ھنوز

 .منتشرشده است "پشتيبانان راه شاھزاده رضا پھلوی"درچھارم ديماه سال جاری بيانيه ای ازسوی 
 نميدانم اين احساسی ،نان توجھی نشودآمانع شد که به بيانيه  ،نھا نسبت به مبارزهآاحترام به احساس 

  !مده است ياخيرآکه مرابنوشتن اين پاسخ تشويق کرد برای ديگران ھم بوجود 

 ٨ود وبعنوان يک ايرانی نميتوانم ازتاسف مشترکم با دھندگان بيانيه  که مشخصا ازتلف شدن به سھم خ
الف سال تالش عمرمبارزه صحبت کرده اند دورمانده باشم والجرم بدنبال مطلوب گم شده يعنی عامل ات

   .قايان پشتيبانان راه شاھزاده ميرويمآساله بايد بروم که به اتفاق  ٨عمرمبارزه 

  يا اعتقاد راه

   بيت معروف ؛، مسيری است که ديگران پيموده اند وبه مطلوب ومحلی که انتظارداشته اند رسيده اندراه

  ا کشيده اند      مردان رفته باقلم پاکشيده اندھ اين خط جاده ھا که به کوه

  .صود رسيده اندکه ديگران رفته وبه مق است  ن چيزیآبدين معناست که ھرراھی راه نيست راه وجاده 

ماتکليف داريم راه را ازبلد < ره چنان رو که رھروان رفتند> مولوی اصراردار که< :شيخ بھا گفته
   .بپرسيم

راه نيست  ،وھرراھیاين مقوالت بما ميفھماند که راه متوجه شخص نيست راه متوجه مقصد است 
   ن رفته وبه مقصود رسيده باشند. آ مگراينکه روندگان بسياری از

انسان  .بنابراين يک انسان متفکرنميتواند خود رامقيد به رفتن راھی کند که ديگری انتخاب کرده است
   .براھی ميرود که اعتقاد او درذھن اوترسيم ميکند نه راھی که ديگری رفته ويا ميخواھد برود متفکر

  رابطه راه با تكليف 
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 ه يک امر تفننی وواال طی را ،ساس ميکنداگرانسان قبول زحمت راه راميکند ناشی ازتکيفی است که اح
متوجه قانون ودرجوامع دينی متوجه شرع  ،. تکليف درمعيارکلی درجوامع مترقیشودتفريحی شناخته مي

  .اگرتکليف نداری ھرچه ميخواھد دل تنگت بگو> < :مولوی توضيحی دارد که ميگويد ،است

  رابطه راه با عمل

زعمل وحرکت باشد ، فارغ اگويای عمل است وطی راه به معنای فعل حرکت وراه رفتن است واگرراه ،راه
وپيروان خيال وحرف ونظررا ھم  ،است که به حرکت نيازی ندارد راه نيست بلکه نظروحرف وخيال

   .است خيالپردازاننھا آنميتوان پشتيبان راه ناميد بلکه عنوان درست 

ھزاده خودشان، ميتوانند نمونه ای ازراه شاھزاده که واجد حداقل شرائط راه باشد يا پشتيبانان راه شاآ
راه را عوض کرده اند که ھيچکدام ھم ھمراه  درطول چند دھه گذشته کمنھا آ »شاھزاده«يا آنشان بدھند؟ 

  ؟ستعمل وحرکت نبوده ودرمفھوم خيال وتصور ونظرمورد پشتيبانی قرارگرفته ابا 

راه  ساله متصدی حراست از ٢۵٠٠جب قانون اساسی وسيرمشروطيت ايران وسنت يا شخصيتی که بموآ
 کرده وپيشقدم راه ھای خيالی و رھا را ن مسئوليت توام باسوگند خودآ ،تاريخی وقانونی سلطنت است

ب يا چنين اقدامی ميتواند سبآ ؟دارد که راه اومورد تاسی وپشتيبانی قرارگيرد ن راآنظری بشود صالحيت 
ملی ما وپشتيبانی ازراھی ويا کسی بشود که تنھا کسی است که بموجب قانون اساسی متعھد  نقض تکليف

  ؟است ین راه تاريخآ ومتکلف به حراست از

عبارتی دارد که تقريبا چنين است <کسانيکه جوامع رامنحرف ازاصول ميکنند  ،جبران خليل جبران
نھا ھستتد که زمينه رابرای حرکت منحرفانه آ خودشان بتنھائی موفق نيستند ايادی وپشتيبانان وپيروان

  .>ن شخص مھيا ميسازندآ

قانون اساسی حکمت و از تصورات بدور ،ازنظرات خيالی خام اعليحضرت بمناسبت ھمين پشتيبانی ھا
ان مسيری قرارگرفتند که حتی پشتيبان در ،سکوت مکلفين به وظايف ملی ،ميل به بدعت سازیمشروطيت، 

   .نی وامانده اندراه ايشان ھم ازپشتيبا

 برا ثارآسياھی وغمی که ازابرسياه بردل مانشيند فراموش شدنی است ولی <: ميگويديکی ازفالسفه 
  ) عبارت ذھنی استن ھرگز فراموش نميشود> (آسياه وطوفانھای پيامد 

ھم به ن آ ساله برفعاليتشان دارد  و ٨قايان ازسياھی آ، خبرازتالم نامه پشتيبانان راه شاھزاده خودشان
 ،نجا که مرئی است امضای قطعنامه تجزيه ايران استآ تا ھا  ن پشتيبانیآيا اثرات آود گذر. ز سادگی و

   ؟؟ھم فراموش شدنی است

دعوت  ،انبوه فسادی که دربيانات نظری شاھزاده ايشان متوجه استقالل وتماميت ارضی ايران يا غافلند ازآ
، حمايت ازمخالفين سلطنت ميفرمايند  متوجه وھابی اشرار از، حمايت بيگانگان به مداخله درامورايران

  ؟ايران وملت ايران است
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اگرواجد شرافت  ،انسان ھرگاه مرتکب خطائی شد ويا خسارتی ازسربی توجھی به کسی وارد ساخت
که نه اين ،> ميکندحالل طلبین اقدام ميکند که دراصطالح ميگويند <آ ووجدان بيدارباشد به رفع اثراز

   .ش رابگيرد وبرود واعالم ھم بکند که ميخواھد دکان ديگری بازکند که نامش حزب استينطورراھھم

   ؛ن استفاده شده کهآ عبرت نائينی معروف به مصاحب  بيتی دارد که درعنوان اين تحريراز

  د       شيخ د رمرحله ظن وگمان است ھنوزارف ازراه يقين رفت وبه مقصود رسيع

جزبه راه يقين که کاشف ازحکمت وقانون وياشرع است به مقصود نميرسد  ،تفکر ومسئوليعنی انسان م
    .و شاھزاده وھرکس که درمرحله ظن وگما ن است تا ابد درھمان مرحله باقی خواھد ماند

   

      

   

 


