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  تمجيد هاي اعليحضرت مفتخر به مواهب و
  حقوقدان –اميرفيض 

مجيد ھای اعليحضرت شده ـــب وتـــقای شھرام ھمايون مفتخر به مواھآاين دارد که  زخبرھا حکايت ا
   .اند

    .قای ھمايون تبريک گفته شودآمغتنم فرصتی است که به 

تمجيد اعتقادی وقتی ظھور پيدا ميکند که   ،تمجيد وتحسين گاه ريشه ھای اعتقادی دارد وگاه نظری
ه مانند کسی که ب ،ميکند شخص به گستردگی وحمايت وجانبازی درراه اعتقاد کسب لياقت تمجيد را

را گ مناسبت حفظ استقالل وتماميت ارضی کشور ويا اجرای قانون درموقعيتی قرارميگيرد که تمجيد
   .ميشود

حسين ت ،ميکند چه قانونی ويا غيرقانونی ولی بنظر ری به اعتقاد ندارد يک نفرکاریتمجيد نظری کا
ن خليل طھماسبی آمعروف  ،مورد تمجيد وتحسين ومدال قرارميگيرد نمونه ميرسد و فرين بنظرآ

   . است

م نشان ميدھد که متن تمجيد ھ ،قای شھرام ھمايون تمجيد نظری استآ تمجيد وتحسين اعليحضرت از
    ١. خشکاندمی  نراآتمجيد نظری بی ريشه است وزمان   ،ری استظيد نجتم

کسانی به مرحمت وکرامت اعليحضرت مفتخرخواھند شد که قطعنامه شورای به اصطالح  ،گفته ميشد
  .قای ھمايون ان قطعنامه راامضاکرده است ياخيرآنميدانم  ،کرده باشند قبال امضا را !ملی

ر تجديد نظ !عنايتشان به شورای به اصطالح ملی انحصار در که اعليحضرت دميرس بنظر ،اگرخير
حمايت  جمله  عنايت و از ،بيسابقه نيست نمونه ای که ميتوان ارائه داد اين امر و ؛فرموده اند

وھای رد تاسيس نيرگسال مناسبت  تبريک اعليحضرت به انحصاری شان نسبت به جنبش سبز ونيز
ن سازمان به آتاسيس  زکه کتبا سالرو ،لمان استآ ) دریديان عليمحمد قایآسازمان رھائی بخش (

  ٧ صفحه فتوکپی نامه در( قای ديانی تجليل شده استآمبارزات  از امضای اعليحضرت تبريک و
   )۶۶ذرماه آ  ١۵سنگر

اينطور بنظرميرسد که سياست اعليحضرت  .ن تجليل کوچکترين اثری نيستآ ولی می بينيم که از
رشيو مبارزه نشان ميدھد آه چنانک !ستی جديد اسازمان ھا برتعلق خاطربه چيزھا وازجمله

   .استقرارحمايت اعليحضرت ازسازمان ھا وجنبش ھا فصلی است

ازباب نمونه ميتوان به حمايت وعنايات خاصه اعليحضرت به جنبش سبز ونير نامه ويژه که به 
   .ديانی نوشته شده اشاره کرد علیقای محمدآامضای اعليحضرت به 

                                                            
 ک-ھمانطور که بسياری از جايزه ھای داده شده به عوامل شناخته شده بزودی خشکيد. ح - ١
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  ) مده استآن درھمان سنگر مفصال آعلت اھميت اين نامه ودستاورھای (

 ،نظر نِ تلوّ  ،نباشد یاين امر ھيچ عجيب نيست درھرفعاليتی که متکی برعقيده سياسی ونص قانون
د درست ھمانن ،عدم ثبات است و خاصيت نظر دگرگونی زيرا ماھيت و ،قائم به ثبات وپايداری نيست

   .او خواھد گذراند با مدتی را و شمايلی نظر شکل و کسی که پايبند شرافت خانوادگی نيست بھر

  :يکی ازشعرا گفته است  

  باخدا باش وپادشاھی کن      بی خدا باش وھرچه خواھی کن

   :ن گذاشته وميگويدآ يکی ازفقھا تفسيری بر

مند متکی به نص است قدرت ،خدا به معنای عقيده واستواری درکالم است يعنی کسی که متکی به عقيده
ھرھری است محدوديتی ندارد  نکه بی عقيده وآ ودارای خصائل پادشاھی يعنی کرامت وواالئی است و

   .برايش امری نظری است شر نيز و تشخيص خير بدی ميکند و نچه ازآ در

   :ه استمدآدرتفسيرجالل الدين بلخی 
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شان نميتوانند بايکديگر سازگارباشند وقتی برای يک تيکان وبدکاران پس ازتثبيت شخصيدوگروه ن
ندگانی خودرا توجيه ن شخصيت، زآ، مطابق عناصر عقد شدانسان شخصيتی به اعتبارعقايدش من

 اد ب، باھرپديده ای که روبروميگردد اگرموافق عناصرومختصات اعتقادی اوبوهيميکند دراين توج
ا ب بالعکس اگر خواھد برد و تقويت شخصيت خود بکار در ھمان پديده را گشته و يکديگر سازگار

بود بدون ترديد نخواھد توانست  شخصيت اعتقادی او و مخالف عناصر هد کروبروپديده ای 
  )جلد اول دفتردوم ٩٧صفحه (                                                   .بااوسازگاری داشته باشد

 ،، بی تصميمی وتلون تصميم، سردرگمی. رکود درمبارزهاست اعتقادسرمايه اصلی واساسی مبارزه ما 
    .نبود اعتقاد راسخ واصيل است ناشی از

ور که ھمانط > يعنی ايمان يعنی عمل بيرونی اعتقاد يعنی يقين درونی و< :يکی ازفضال گفته است

نچه که بعنوان عمل مجسم است آلذا  .عمل ھم اعتقاد نيست، اعتقاد بی ، عمل نيستايمان بدون اعتقاد
    .زود گذر، نا متعادل وبی رمق است


