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ت، ھ   ت           ّ راه    ت 
  حقوقدان- اميرفيض

ن اشاره آاست که درمصاحبه خانم مسيح علينژاد به  >همت<اين تحرير بمناسبت توجه خاص اعليحضرت به مسئله  

  .فرمودند

به نراآشايد بتوان ، حرکت اراده است بسوی مطلوب. مطلوب را دوحالت است حالت معلوم وحالت نامعلوم که همت

  .ويامجازی تعبيرکرد ومطلوب واھیمطلوب عينی 

اسب  ومطلوب عينی ناشی از ديده ھا وچشيده ھاست مطلوب واھی ھمان است که بر  واھی ناشی ازشنيده ھامطلوب 
ومطلوب عينی ھمان مطلوبی است که   .سرانجام نيافته است وفاواسب لنگی که ھرگز به مقصود  ،سواراستوعده 

چون دارای ريشه عاطفی  اين نوع مطلوب  .ن تالش ميکندآنراازدست داده است وبرای تصرف مجدد آشخص داشته و
مطلوبی که جنبه وعده  وبرعکس،توانا وخستگی ناپذيرميسازد  و ن مقتدرآاراده انسان رابرای رسيدن به  ،استشنا آو

زمينه ھای ھمتی  ،نآنميتوان درحرکت شنا نيست ايجاد گرايش ارادی نميکند وبطور اصولی آانسان دارد چون برای 
                     .ھری وسطحی استھرچه ھست ظايافت 

  دو راه فقط         

 ۶٠يکی راھی که درسالھای  ،، دوراه درمقابل ما قراردارددرتطبيق مورد با بيانات اعليحضرت دررابطه بامبارزه 
ن اين بودکه <من ميدانم که شما چه آتاکيد وتوصيه داشتند ون آبه کرات برانحصارا مورد تائيد اعليحضرت بود و 

زادی داشتيم آکه سرفرازی ووتداوم قانون اساسی  ،بازگشت به دوران مشروطيت  -ميخواھيد وچگونه ميخواھيد 
نآم که ازخصوصيات ........> راه دوو ّ  ن تلو  که  سکوالر ن است که <ميخواھيم حکومتی بسازيمآاست درحول وحوش      
 و قرار رفاه وامنيت بر حقوق بشررعايت شود، زاد باشند،آحکومت پابرجا بماند مردم ، بين رفتن راس حکومت از با

  )درمصاحبه خانم علينژادمورد نظر اعليحضرت خرين وتازه ترين راه وطريق آ( تبعيض وتعدی رخت بربندد.....>

که ی بود چراکه مردم مطلوب خودشان عی وحقيقدنبال ميکردند مطلوب واق ۶٠راھی راکه اعليحضرت درسالھای دھه 
راديده وحيات وسرافرازی بود  ميزايران باکشورھای خارج آزادی ھای اجتماعی وھمزيستی مسالمت آرفاه وامنيت و

ماده بود وتنھا نياز به آن مطلوب آبنابراين اراده جامعه برای صوب به سوی   ،ن مطلوب ميدانستندآخودشان رامديون 
 ماده وآنھا غصب شده کامال آداشت نيروھای انسانی برای تحقق اراده ودستيابی به مطلوبی که داشتند وازفرماندھی 

 در اعليحضرت درھمان سالھا که درھنگامه ھا پياده شده است دليل رفع ھرگونه شبھه ای وبيانات حرکت بود انتظار
حالت مقايسه بين ايام سلطنت  ازدست رفته بود،اصالت وحقيقت وجودی اراده وھمت برای رسيدن به مطلوبی بود که 

 شاھنشاه ايران باحکومت غاصبانه خمينی عاملی بودکه اراده مردم ايران رادررسيدن به مطلوب خود بی تاب ميساخت 
ن استناد آماج به ی ن برھمگان روشن ومدلل بود چنانکه شخص اعليحضرت ھم درمصاحبه پارآمادگی آھيجان و
   .فرمودند

وعليرغم  ن بود،  از مطلوبيت به دورافتاربرای نجات ايراه راه سنتی وھويتی وقانونی راه مزبور کاسفانه ولی مت
د،  کارساز نگرديد نوداصرارھای قانونی ميھن پرستان وسوگندی که اعليحضرت دروفاداری به راه مزبور ياد فرموده ب

 وھويتی سی سال سرگردانی در مسيربی  ،ان استچنانکه عيھای واھی ونظری وموسمی قرارگرفتند وودرمسيرمطلوب
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نھا آانتظار دارند که ايرانيان برای مطلوب مورد نظرايشان که تازه ترين حاليه اعليحضرت و مجازی به مبارزه تحميل شد
   .درھمان مصاحبه خانم مسيح علينژآد مطرح شد  خرج ھمت کنند

تراه اينکه اعليحضرت درمصاحبه مورد اشاره فرمودند < ت  ی ھ > مرادشان ھمان راھی است که درابتدای اين ت و

   .تحرير بنام راه دوم بنام ايشان ثبت است

اگرمردم ايران  ،مطلوب ناشناخته ووعدھای موسمی داشتازيک ملت ھوشمند ووارسته نميتوان انتظاربذل ھمت به 
ی مساوی بااعالميه حقوق ب وبرق مجانی وحکومت عدل وحکومت اسالمآوعده ھای  ۵٧درجريان شورش 

 را ن وعده ھاآبشررامطلوب گرفتند به اعتبارباورھای مذھبی نسبت به شخص خمينی بود نه ماھيت وعده ھا چراکه اگر
مبانی حقوقی وسنتی ندارد  وعده ھا چون بطور اصولی ومطلوب خود قرارنميدادند. ی ميداد مردم باورنميکردندھرکس

به بعد موسمی بوده  ۶٠اده شده برای مبارزه نجات ايران ھمه بدون استثنا ازدھه چنانکه وعده ھای د .موسمی است
  اعليحضرت يعنی درفاصله دومصاحبه  ،است وحتی وعده ھائی راميتوان نشان داد که عمری کمترازيک ھفته داشته است

نميشود ونبايد سرمايه  ،يست  ِ                                     باد  نظرکاشته شده عرضه ھمت کنند، معقول ن انتظارازمردم که به چنين مطلوبھائی که با
. مردم ھمت دارند ونشان ھم داده اند ولی نه ھمت که مشتمل برجانبازی وازخوگذشتگی وبذل مال مردم است ببازی گرفت

  .شناآشنا دارند ونه  راھنمای آراه 

  يک به يک وعده اوراھمه ديديم کليم       نيست يک وعده که شرمنده صد فردانيست          (کليم)               

  

 


