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 زمان انتخاب - بخش هشتم کتاب

  طرحی برای ایران
ِ دراين بخش ازکتاب  يد آزمان انتخاب، که بخش نسبتا کوتاهی است ازطرحهائی که بعد ازآزادی ايران بنظرمطلوب مي                 
نفت، جامعه يهوديان، همجنس گرايان، مصيبت مواد  –قتصادی، اجتماعی، آموزش ا طرحهائی. صحبت شده است

ِ درمدار آنها  تن فروشی وباالخره  موقعيت حقوقی اقليتها وخود فرمانیمخدره، سقط جنين،    .اين بخش ازکتاب است     

  )پايان(گفتگو شده است راجع به خود فرمانی اقليتها که نياز به بحث ونقد داشت درتفسيربخش هفتم  -حاشیه

 –زياد دشوارنبود قدرت  ها درگذشته اجرای طرح .به عمل کری ومقدمه ای است برای تحول فکر،طرح، يک ساختارف 
طرح بود ولی امروز رعايت خيلی چيزها  دراجرای طرحها الزم است اجرای سرمايه واراده وگاهی هم خشونت ازوسايل 

. ن دراجرای طرحها ضرورت دارد بيشتر ميگرددآکه درگذشته معمول نبود  و هرچه زمان ميگذرد برمراتبی که رعايت 
ر، مناسبات اقتصادی جهانی، کنوانسيون های کاروبهداشتی وارتباط طرحها به آلودگی چنانکه  امروز رعايت حقوق بش

  .طرح راممکن االجرا  ميسازد ويانميسازد ،مسائلی است که بمناسبت زمانن آهوا وامثال 

ِ تحوالت   نکه طرح سودمند وممکن االجراهم آدرحدی که با اجرای طرحها بطورکلی است گيکی ازموانع بزر ،زمانی     
 .ست ولی الزم االجرانيست  ومصلحت به اجرانميباشده

 مريکا وآمريکا درسخنرانی خود درسازمان ملل به طرحهائی که درراستای سياست جهانی آباراک اوباما رئيس جمهور 
ها نتوانست به  ن طرحآرعايت حقوق بشر باپشتوانه کارشناسان تنطيم شده بود، وعده اجرا داد ولی ديديم که غالب 

ن طرحهارابايگانی ساخت طرحها ازاين جهت قابل احترام وتوجه هستند که آيد وزمان وسرعت تحوالت آمرحله اجرا در
ن نامعلوم  وهم به آهائی که هم زمان اجرای  نشان ازبيداری وحساست فکر طراح دارد ولی سرمايه گذاری روی طرح

ِ بنظر ميرسد که طرحهای  .اتالف وقت ونيروی انسانی است رانيستند ممکن به اج) اسارت ايران( مالحظات اجرائی الزم                     
مادی ونيروهای فکری و مقدم داشتباید  اسالمی را اجرای طرح یعنی سرنگونی جمهوریبرای برداشتن موانع 

  .ومعنوی رادرمسيروجبهه مقدم مصرف کرد

  .ضرب  المثل گنجشک نگرفته رانميشمارند  مصداق موضوع است 

نجامد که طرحهای مورد نظراعليحضرت کهنه وغيرقابل طرح و نامتناسب بازمان ازادی ايران چندان بطول نيآواريم  اميد
  ١.  نجات ايران باشد

    .باتفاق توفيقشان رادرنجات ايران واجرای طرحهای مطلوب  مورد نياز ايران خواستاريم 

 اميرفيض                                                                     

                                                
فاش و حاشا گفته شود تا رژيم  درحاليکه رژيم منفور و دژخويی بر سرکار است، بايستی امروزآيا پرسش اين است اگر طرحی هم هست - ١

مان مطرح کردنش پيش از رفتنش از آنها بهره گيرد و مانع سرنگونی شود؟؟ آيا طرحی که در آينده پس از رژيم مطرح است جا و ز بتوانداسالمي
 ک- ح» هنوز آپارتمان را نخريده بفکر تعويض کاغذ ديواری آن نباشيم«اعليحضرت بارها در گفته هايشان اشاره فرموده اند، امروز است؟؟ 


