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ايرانيان برون مرزی ميدانستند درمقابل اين پرسش که عقيده شمانسبت به رژيم کشورچيست اين پاسخ کليشه ای 
   >تند منھم ھمان عقيده رادارمھرچه مردم خواسراميدادند که <

وقتی عاقد از دخترسوال ميکرد که حاضريد به عقد داماد   ،درمراسم عقد ازدواج ،چندان دوره مد که درسالھای نآيادم 
  >ھرچه پدرم بگويد منھم ھمان راميگويمئيد  مرسوم بود که دختران ميگفتد <آ در

رامحول به نظرمردم ميسازند درعرض ھمان دختران پشت پرده ھستند نآدريغ ميکنند و نھا که ازبيان عقيده سياسی خودآ
  .نھا مرد گفته شود تاچه رسد به مردسياسیآوحيف است که به 

 و مبارزه امروز ماايرانيان است خير، فرصت طلبی ھایوردان عقيده سياسی وفرصت طلبی، ازبرآنبايد تصورکرد که کتم
  .علی الخصوص درمسائل سياسی است ،تاسفانه ماايرانيانم و ھا پست انسان کتمان عقيده يکی ازطبايع

کبوتردوبرجه> نوشته طاھرزاده ازمتفکرين انقالب مشروطيت دريادداشتھای انقالب مشروطيت ايران تحت عنوان <
   :است

گروھی ازتحصيل کردگان وروشنفکران ھم وجود داشتند که  ،ن بيسوادان عامی ولی صميمی ويکرنگآدرمقابل «
نجا آوقتی رنگ عوض ميکردند وچون کبوتردوبرجه گاه دراينجا وگاه درالسپرده لندن ويامسکو بودند وبمقتضای ابن سر

ھانی ،  درحاليکه درمحضربھبودرظاھرنماينده ملت بودند ولی درنھان دربارگاه مستبدان سرخم ميکردندنشيمن ميگرفتند 
ميکردند پای منبرشيخ فضل هللا نوری ھم مينشستند ووقتی که برای مجاھد ازجان گذشته طباطبائی سوگند وفاداری ياد و

ب نميخوردند. زمانی که بين مردم ادای انقالبی آنھا آمد داشتند وبی اجازه آازبيراھه بابيگانگان رفت وراه نشان ميداندن 
. پريروز بادژخيمان محمد عليشاه سريک دندنان برای سازش بافئودالھا تالش ميکرآازچشم ، دورتشه درمياوردندآدو

  .نددنھا ھم پياله ميشدند وديروزجام خودرابه افتخارانقالب بلند ميکرآسفره مينشستند وبا

وقتی پدرش درخدمت محمد عليشاه بود ھواداری مشروطه خواھان ميکرد  ،دمھاستآنمونه اين  اميراسعد پسرسپھدار،
جائی گفته بود . اميراسعد در، پسرطرفداری ازمستبدان کردشروطه خواھی زدولی وقتی پدرش ازروی ناچاری ماسک م

 اگر بيرق مشروطه به دوش کشيده ھمه قسم استعداد دارم که خدمت مشروطه کنم و ان غلبه کردندھرگاه مشروطه خواھ
  ».استيال يافت ماخود ازاول مستبد بوده ايم استبداد

   .است  افراد فرصت طلب بی اعتقاد ياد کردهسياری ب اسی ملک الشعرای بھارازتاريخ احزاب سي

برای مالحظه ابعاد وقدمت حيات فرصت طلبی درجامعه سياسی ايران به اين نمونه که مربوط به شخصيت ھای جمھوری 
    :اسالمی است استناد ميشود

مريکا بی آمردم < :گفته است  ١٣٧٠درسال  مديرروزنامه بيان باعلی اکبر محتشمی پورمحمد خاتمی درمصاحبه ای 
  >ن کشوراستآ همريکائی محصول مھاجرت جمعی ازپست ترين مردم اروپا بآفرھنگ ترين مردم جھان وتمدن 

 ١٣٧۶ولی ھمان محمد خاتمی دردوران رياست جمھوری خودش درمصاحبه باخانم امان پور خبرنگارسی ان ان درسال 
 انست>براھيم لينکلن دا ا رامحصول مجاھدتمريکآشکل گيری مردم بايد مريکا بسيارمتمدن وآمردم < :گفت

    .نھاراميشناسيمآکه ھم اکنون درصحنه مبارزه خودنماھستند الزم باشد چراکه ھمه ما  یتصور نميکنم اشاره به نمونه ھائ

  لترناتيو درمبارزهآ

ن چيز غلبه آن چيزی است ک خاصيت مقاومت نسبت به چيزمشخصی رادارد ودرحالت اختالط برآلترناتيو بطورکلی آ
  >جمع اضداد ممکن نيست< وبھرحال چيزی است که ضد تلقی ميگردد ميکند

، لترناتيو رژيم جمھوریآ .، دمکراسی استلترناتيو ديکتاتوریآ. ، سيستم سرمايه داری استلترناتيو سيستم کمونيستیآ
   .يم سلطنتی مشروطه استرژ
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وددارد نان و  . ھ

مص»  (  ده 
واگرھم ريشه

  .ردد

لترناآن آروان
شھود ميباشد ت

المعارف هردائر
ن قانون اساسی

يو رژيم سلطنت
ی ازتکامل درحد

سالمی راندارد ک
ت مشروطه اير
ب که گری سيک 

. ايرن دھی کند

اری وبی محتوا
انی بدون وطن

بردوداللت استو

واين ھمان ،ست

آت که انسان در
رمحل سکونت و

ع ،جاوطن اوست
ساآه ميدانست ک

  

لترناتيو بيانیآبا 

ی ھ ر ق  وا ق  

دید ود  ت  
،يدآبوجود نمي

لترناتيوی ميگر

ی، فعاليت  پير
و است کامال مش

ھمانطور که در
نآانون اساسی

لترناتيآ زيرچتر
ھوری اسالمی د

ق جمھوری اس
ملی رژيم سلطنت

يده کهدان گررعي
جنبش راسازمان

بابی اعت حت به
چ انسان وياحيوا

وزن اجتماعی ب

دمی اسآه زادگاه

 جايگاھی است
ند وبرخی ديگر
مت کند ھمان جا

نجا ميآ وطن را

  ۴ برگ  ٢٨/ ٠٢

ضرت دررابطه ب

وقآ ی  و ر

ن  ای ا ی دارد ا
يو خود بخود ب

لآقدرت  ،نآيت

لترناتيویآپديده
لترناتيوآن آل از

ھای گذشته وھ
طه پادشاھی وقا

ز از صورت فرار
عناست که جمھ

   .است

مصداق ، معنی
عيت حقوقی وم

نقدرآکارناپسند 
نھا جآ که بجای 

  ول وطن 

ينکه خيلی راح
ھيچجاست که <

رمفھوم کلی وو

يگاھی است که

عنای ديگروطن
وطن ميدانستن ا
روز اقامت ١۵ز

. سعدین اوست

 ٢/ ٢٠١٢

اعليحض

آیک «

ی شا شا
لترناتيآ

ازحقاني

درھرپ 
استقبال
.نيست

دربحثھ
مشروط

دراينص
بدان مع
منتفی ا

نآاگر 
مشروع

اين ک و
ھستند

بهانه او

ايبرای 
مھم بج

وطن در

اول جاي

يک مع
تولد را
بيش از
جاوطن



 حقوقدان

وطن نيستند 
 ووطنشان 

  ست ميگويد 

    رد 

 واينھا ھمه 

رکن سياسی 

اين ه است (
، ديده ده اند

ضورقوانين 
حت الشعاع 

عنی اگرملت 
  .د

 معينی پايه 
 وکم وکيف 

وردن آوجود
سری برعام 

 ت ملی است
 درمصاحبه 

ت وسلطنت 

حاميرفيض  – ٢۶ه 

  نجا زادمآ

  

زکشور بدون و
ی وطن نيستند

ريرھمخوان است

  

 به توضيح ندار

وزبون ميشود

کن دوم رابه ر

شخصی نداشته
اره وطن سرود
ذشت زمان وحض

ی وطن راتحيع

يک مفھومند يع
ه شکل نميگيرد

 نظام واصول
ن الزامیآی از

) دربونه ملت (
صی است که تس

خاسته از ھويت
 درسالھای قبل

ايران راخواست

ھنگامه -  نقيصه ھا

آ  سختی که من

سی کاری نباشد

داخل وياخارج از
مايند بیرزه مين

کامال با اين تحر

 .نجاستآمی در

ن نيازیآھميت 

سربلند وياخوارو

رکن طبيعی ورک

وطن جايگاه مش
نچه درباآشعرا 

اشته اند وبا گذ
ت که رکن طبي

مجموع باملت بي
د نميايد وجامعه

، زيرا تحتست
گاھیآ است زيرا

زيرااراده مردم
ت ازامورشخص

سی وطن که برخ
اعليحضرت که

ی نميشود که 

   .ن نمودآاز

گامه ھا برای رفع

نتوان مرد به 

کسی راباکس   

اسالمی چه درد
 کوتاھی درمبار

فه ای دارد که ک

   :شود

 وزاد ورود آدم

سياسی است واھ

ن ارجمند وسآس

تعريف اورابه ر

ه رکن سياسی و
) وشگرفته است

نھاست رادآثال
حد تجلی يافت

ودرمجوسته اند
قوق ملی بوجود

. منضبط اسود
مدون ، ميکند

ول ثابت است زص
 ھا وعالئق است

ند که رکن سياس
ن حقيقتی است ک

يعنی»  ت ماست

سازی سلطنت ا

ھنگ  

      ت درست

***  

               شد

الف جمھوری ا
وطن رابھانهه

وص وطن فلسف

تگی مردمان ميش

نی وخويشاوند

ه محوراصلی س

، به پاسی ميابد
  )محمد عبده

کن اول وسوم ت

حکايت دارد که
مشروطيت قرارگ
خاک وھوا وامث

ن حآوتا  گرديد

ملزوم وبھم پيو
شد حقسياسی نبا

امعه پيش ميرو
جامعه راتضمين

است علی االص
بوط به خاطره

دی باقی نميمان
واين ھمان ست

ه فرھنگ وسنت

ی اصراردرجداس

حديثی استرچه

ری نباشازآست ک

ک ازايرانيان مخا
نھا کهآوريعنی

 مصری درخصو

شياری ووابستگ

که خوراک وايمن

که وظائفی است

ن بستگیآس به
نظريه فلسفی م

رک ،روبرونبوده

شروطيت ايران ح
 ھم درتاريخ م

ب وخآمشتمل بر
ن قائم بوجود

وی وطن الزم
فت واگررکن سي

ازمان ونيازجاب
، زيراحيات جت

به رکن طبيعی ا
نچه ھم که مرب

 رفت جای ترديد
ت ملت ايران اس

عميقاوابسته به

طرح ساخت ولی

  

حب وطن گر، يا

انجاستآوطن

کنيد که ھيچيک
ازکشو ن خارج

  .ست

ق دان معروف

چشمه مھروھوش

ستگاھی است که

ق وتکاليف وو

است که ھرکس
پايان نی دارد (

ھيچ اعتراضی ر
  .د

بل ازانقالب مشر
رویدروان کس

بيعی وطن که م
ن سياسی وطن

 سياسی وطبيعی
وجوديت نمی ياف

، زيرابتغيراست
نوشت سازاست

   .ميکند

نچه مربوط بآو
نآداشته است و

ه دورکن وطن ر
حيات وموجوديت

   

ئی ناپذيرند وع

رامطجات ايران

  ۵ برگ  ٢٨/ ٠٢

سعدي

کمالحظه مي ،ن
ھمين ايرانيان ی

نھاسآل اقامت مح

محمد عبده حقوق

، سرچز دروطن

نکه وطن زيسآ

که جايگاه حقوق

يگاھی اج ،نکه
زش ھای معنو

عبده که باھي يه
ميتوان تعبيرکرد

ونوشته ھای قبل
 مورد تائيد شا
رھمان رکن طب

رکن ، درجامعه
   .خت

رکن يعنی رکن
رکن سياسی مو

سياسی وطن مت
سرن، شده است

 مردم راتعيين م

ن طبيعی وطن و
خليت حقوقی ند

 

تی که نسبت به
 دھنده قاعده ح
: ماچ فرمودند

ن وسلطنت جدائ

. نميشود نجست

 ٢/ ٢٠١٢

بنابراين
حتی و

کشورم

شيخ مح

سه چيز

نخست

نکآدوم 

نآسوم 
تنھا ارز

درنظري
وطن م

اشعارو
حقيقت

دل بر و
مدون

خودساخ

اين دور
، رنبود

رکن س
ريزی ش
حقوق

اما رکن
ن مدخآ

.ندارد

بااشارا
تشکيل
باپاری

ايران«

رانخواس



 حقوقداناميرفيض  – ٢۶ھنگامه  - ھنگامه ھا برای رفع نقيصه ھا       ۶ برگ  ٢٨/ ٠٢/ ٢٠١٢ 

. رکن طبيعی کشورغالبابوسيله سيب پذيری به رکن سياسی وطبيعی وطن ھم يکسان نيستآناگفته معلوم است که ميدان 
نجات وطن درمقابل اشغال  ،وبه عبارت توضيحیھاويااشغال کشورعملی ميشود کشورديگری بصورت تجديد نظردرمرز

ن آولی تجاوز به رکن سياسی وھويتی کشورازسوی گروھی ازاھل  ،وی  نيروھای خارجی مصداق پيداميکندوطن از س
لذا بسيارفکاھی است  ،متوجه نجات رکن سياسی کشوراست ،ارتباطی به رکن طبيعی کشورندارد ومنطق مبارزه ،کشور

رژيم سلطنت  غصب شده است يعنیکه بجای تمرکز مبارزه درجھت نجات رکن سياسی کشور که توسط گروھی غصب 
  .نجات وطن درقطب وھدف مبارزه قرارگيرد ،مشروطه

  نتيجه اين تحقيق

> خانه وموکتن بنام شعار<آ> که ميتوان ازن مطرح شودآوطنی بايد وجودداشته باشدتابحث رژيم سخن اينکه < - الف
ودارد وچيزی که وجودندارد غيرت وحميت وشھامت وطن وجود داشته زيرا  .، سخن وشعاری است گزافه وپررياکردياد

ھمين بيحالی وبيفکری  .دربيان عقيده برحقانيت رکن سياسی وھويتی کشوراست که درغصب جمھوری اسالمی است
 . دنيالترناتيو ميباشندآخارجيان مستاصل شده اند منتظريک « :ودنباله روی نسنجيده است که اعليحضرت ميفرمايند

  .......»ن بچسبد آلترناتيوی نمی بيند که به آوری اسالمی مقابل جمھ در ھنوز

ی برای اعليحضرت که خودشان رژيم سلطنتی لن خارجی تحمل ناپذير باشد وآممکن است برای امثال بنده اظھارات 
درديگاه لمالترناتيو ھستند مسآن آبحکم تاريخ وسنت ايرانی نماد ، ويران ميدانستندلترناتيو تاريخی ملت اآايران راتنھا 

   .ورخواھد بودآبسيارسخت ودرد   ،تاريخ


