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  يا بيعت  91منشور! 

  ترك مبارزه عليه جمهوري اسالمي با

  دومقسمت 
  حقوقدان - اميرفيض

  :گرديد مراتب زيرمطرح گرديد تقديم ٢٠١٢چھارم نوامبر  ش اول تحريرحاضرکه درتاريخ دربخ

مريکا برای توقف مبارزه براندازی جمھوری آقای رامين جھانبگلو ماموری است ازجانب جمھوری اسالمی درخدمت به آ
 مريکا وآن به مبارزه اخالقی وپرھيزازخشونت وگرايش به روش انتخابات که واجد منافع مشترک آاسالمی وتبديل 

   .جمھوری اسالمی است

 ثارآ مکتب اخالقی خشونت پرھيزی ايشان  وسئله م ،دراين بخش مدآبميان  حريربنابرقراری که درپايان قسمت اول اين ت
   .بيعت مزبور مورد بحث ونقد خواھد بود

  ادعاي جعلي پيامبري ايشان 

نھا بھنگام بحث آامامت کرده اند ولی بسياری از درطول تاريخ بشريت بسياری ازافراد زرنگ وشياد ادعای پيامبری ويا
سبب گرديده که بمناسبت اثبات  نھا مسدود وياآائی مواجه شده اند که باب بيعت افراد ساده رابرطرح ادعا بارسوائی ھ و

پيامبران قالبی چنان مورد نفرت وانزجاربيعت کنندگان قرارگرفته اند که چون  ،ن به گذشتگانآجعلی بودن ادعا وانتساب 
  .بيعت کنندگان ھم خودبخود منتفی شده است ،تِ قلب بودن اصل موضوع يعنی ادعای پيامبری به اثبات رسيده است بيع

که نمونه ھای بسياری درتاريخ کشورخودمان دارد اين تحريرالزم ميسازدکه بحث  ،رويه مزبور بنابراين به اعتبار
  .اصالت وياعدم اصالت ادعای خشونت پرھيزی ايشان بدوا مطرح شود

 و فکراين < :ميگويداعالم ميکند رھيز ازخشونترخودشان راپجھانبگلو بعد ازاينکه رکن اصلی منشورامين ايشان يعنی 
  )٩١شھريور١۵ (جھانبگلو راديو فردا >من بوده که بايد خشونت پرھيزی رابايد درپيش گرفت فعاليت

موضوع ديگری  ؟ن فکرازکيستآواما حقيقت چيست و پرھيز خشونت به ايشان است تعلق فکر ،محتوی اعالم ايشان
   .ن نگاه ميکنيمآاست که ھم اکنون به اتفاق به 

  تصرف متقلبانه وغيراخالقي 

فکر خودشان معرفی کرده واساس  نراآوايشان  است درزبان انگليسی خشونت پرھيزی که معروف به قاعده طالئی
 ھا واديان به اشکال وادبيات ملت  گن استوارساخته يک بيان فلسفی واخالقی است که درفرھنآ منشورشان رابر

وجود دارد واز بعد از جنگ بين الملل اول خاطرات ورويدادھای زننده جنگ سبب وباعبارات لطيف وظريف  گوناگون
ضمائمی بنويسد   ،ن قاعده بسيارقديمیآوھرکس بر ن مبذول دارند آگرديد که نويسندگان وخيرخواھان توجه بيشتری به 

ن آنزديکی دارد و ايرانيان ھمخوانی بسيار زبور گذاشته اند که بافرھنگ ادبيات ماری برقاعده ميمحققين انگليسی تفس
  »اوھمان قسم رفتارکنند باديگران بايد به کيفيتی باشد  که ميل دارد ديگران ھم بارفتارانسان «جمله اين است که دريک 

، ه است البته که اصل اخالقی ھمکاریسياق مدينه فاضل ،يدآدر نت اگردرجامعه ای به اجراقاعده طالئی ياپرھيزازخشو
 ٢٠٠٠مساعدت و رحمت جای شقاوت وخودخواھی وظلم وکينه ودشمنی راخواھد گرفت ولی اين مدينه فاضله باعمر
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 ن ومشتی حديث ونقل قول ازخدا ومحمد ووعده بھشت به پيروانآساله خود وتاکيدات اديان  زرتشت ويھود ومسيح وقر
  .يده ونخواھد ھم رسيدنرس بھيچ جا ،خشونت پرھيزی

 که حاکميت را ازخشونت تاکيد خاص دارد معھذا جمھوری اسالمی برپرھيز )يات مکیآيات متعددی (آن درآدرحاليکه قر
وچکترين توجھی به رعايت کتشکيل ميدھد  ن راآن وحقوق اسالمی منابع باصطالح قانون اساسی آن خدا ميداند وقرآ از

   .خشونت پرھيزی ندارد

  .)نچه ترانيست پسندآبرکس مپسند ( لقمان حکيم است ستان ايرانی دررابطه باپرھيز ازخشونت اخالقياتقديمی ترين دا

   :است نجا که گفتهآسعدی درگلستان بکرات به فلسفه پرھيزازخشونت اشاره دارد ازجمله  شعرا خاصه

  ه ياددارپندــــوھم ازمن بـــت    دشمنــير دانـــاد دارم زپـــــي

  يزبرنفس ديگری مپسندــــــن  فس خويش نپسندیھرچه برن

اعالميه جھانی حقوق  - >ميازارموری که دانه کش است< –  >دم اعضای يکديگرند.....آبنی بيت معروف سعدی < 
ن ريشه آاسيران جنگی ومردم کشورھای اشغال شده ونظاير بشر، بيشترين کنوانسيون ھای بين المللی ازقبيل رفتاربا

   .ياپرھيز ازخشونت دارددرھمين اصل طالئی و

قای علی چراغی آازجمله  ،دررابطه باپرھيز ازخشونت ياقاعده طالئی کتابھا نوشته شده است درھمين جمھوری اسالمی
  .وغيرهدکترسيد حسن اسالمی وترجمه ھائی ازمھدی اخوان وحميده بحرينی  –

 که بخشھائی ازاست ورده که مقابل ده فرمان موسی آانی > فيلسوف معروف انگليسی درکتابش ده فرمای ی گربلينگ<
  .ن فرامين درنکوھش ازانتقام وخشونت استآ

قای محمد يگانه آدرسه جلد قطور بقلم  >غازی نوين درفلسسفهآبرای درلندن کتابی تحت عنوان < ١٩٧٨درسپتامبرسال 
   .ورشده استآارائی منتشرشد که  توجه به پرھيزازخشونت راياد 

  اشارت با الغرض از

 قدمت  ،خشونت پرھيزی يک فاز اخالقی است که اوال نميتواند فکرشناخته شود وثانيانميتواند تعلق به کسی داشته باشد
 غير دارد واستقبالی که عموم اديان صاحب کتاب و ن درمنشورکورش کبيرھم وجودآخشونت پرھيزی که حتی اشاراتی از

   .فطری بشری بدانند قوانين وحقوق از لسفه خشونت پرھيزی ران کرده اند سبب شده که گروھی فآاز کتاب مانند بودا

ميشود وتوافق فردی وياجمعی حقوق ن آرای دا ،وجودی وبودنته ميشود که انسان برپايه حقوق فطری به حقوقی گف
وحقوق فطری ميشود حقوقی که خدا به  ن ندارد اين توضيح بجاست که واژه <فطر> به معنای خلق استآنقشی درايجاد 

  .مخلوق داده است

 ين تحريربوده باخوانندگان محترم ا فکر اومريکائی مبنی براينکه خشونت پرھيزی آبنابراين ارزيابی ادعای جوجه پيامبر
   .است ٩١بيعت کنندکان به او يعنی امضاکنندگان منشوربا بيشتر و

   :درباب عادت به دزدی فکری نوشته است  >غازی نوين درفلسفهآدوم کتاب <برای  دقای محمد ارائی درجلآ

، فقرفکری حس شرم راخرفت دزدی اش شرم ندارد می دزدد واز نراآنميتواند تصرف کند  کسيکه فکرديگری را<
                     >فرينندگی راميشناسدآ نکه به دزدِی افکارخوگرفت نه حاضراست درد تفکررابه خود تحمل کند ونه لذتآ ......دميکن

  )١٩٧( صحفه

 ،اين قبيل سوء استفاده ھا وياتعدی به حقوق فطری وحتی حقوق فردی درتمام جوامع انسانی سرقت محسوب است
فريد ذکريا برنامه ساز ومجری برجسته سی ان قای آمريکا آازاعتبارواعتماد عمومی ساقط ميگردد درھمين  ،ومرتکب
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ده است به خطر

نھآردم ايران که

جمھوری اسالمی
ی حکومت وقد

زبين خواھدھم ا

نه وموکت وکاغ
شيم چگونه ميتو

کشوروايران زد
ن گذشته وبهآف

ه ايرانيان نجات
عليه جمھوری

  >مي نميدھ

تاريخی ومبارز
شور بوده است

گران داخلی وخا
دعوت اين مردم

فقط جم ٩١کان

ی واشاره ای

گان که خصلت
، پاکی وعفتھد

ز ازخشونت اس

                    

ت ھای جمھوری
ال اين محروميت
ی محروم نيستند
نشورچه راحت

 ای برای زنداني

 ايران وارد شد

مرخالق حاکم بر

اگرج<: ی گفت
ساخته است يعنی
اخالق اسالمی ھ

بيه کشوربه خان
شورنداشته باش

پلی برروی ک 
زخانه وتصرف

ھائی که دغدغه
کس درمبارزه ع
رابه ايران راه

ن بيان تآ زت ا
خالق حاکم برکش

ضرت وگزارشگ
يا دآمان ندارد>

يدارکاالی اين دک

  91شور

ابدا خبری ٩١ی 
   .يست

وحمايت ازافتادگ
، وفای به عھی

 منحصردرپرھيز

   ۴برگ  ٠۴/ ١١

زانواع مجازات
عمال ٩١منشور

خالقیت ھای ا
ه ميکنيد که من

   .ست

کنندگان دغدغه

زرگ وتاريخی

ازبين رفتن اخ ِی

 ھست که خمينی
لم سعَ   ٩١شور

بروند ا ھا ازبين

ست که ما باتشب
ما کش  جلو که تا

٩١ که منشور
رتطبيق مورد از

ھست که درسالھ
ھرکن شد که <
نھارآمی ايستم و

صود اعليحضرت
برای انحطاط اخ

الم مکرراعليحض
گرسنه دين وايم
فع واقعی وخريد

قهاي اخالق منش

مشقھای اخالقی
ت ايرانی است ني

ازمردانگی و
ازامانت داری

، فقط ماخالق

 ١/ ٢٠١٢

يکی از
م ،است

ازفعاليت
مالحظه
داده اس

بيعت ک

ملت بز

ِینگران

يادتان
که منش

نھآ اگر

سالھاس
مد بهآ

ميبينيم
يعنی در

يادم ھ 
ازايشان
ايران م

يا مقصآ
بربودن 

به اعال
دم گآ<
يا منتفآ

سرمشق

درسرم
وھويت







 حقوقدان -

ت که قابليت 

 خته اند؟ يا

شان وغارت 

 

 که به اميد 

-) اميرفيض٢(- می

به جامعه ايست

خارجه لنگرانداخ

دمکشآن وجالدا

.رادارند 91ور

ملی باقی است

عليه جمھوری اسالم

بث درباره گذار

که درخ اند کرده
   .گذارد

ی اسالمی به ج

وفراگيري منشو

شتی ملآ ن ونيز

  ناتمام         

 با ترک مبارزه ع

نيست بلکه بحث

امضاک را ٩١ ر
رام نميگآ نھا را

دگان ازجمھوری

طرومصونيت و

نآ ثارآ يعت و

                 

يا بيعت ٩١نشور!

جابجائی قدرت ن

منشور نھا کهآو
نآتقام ومجازات

کنون ستم کشيد

رامش خاآم به

 نيافت وبحث بي

                 

منش                  

 حکومتی وياج

؟ جھانبگلو وت
که وحشت ازانتق

نی که ازھم اکي

المي نيازمبرم

ل قبولی پايان ن

                 

                    

 ايران تغييرات
  >ردرادا

نت احتمالی است
ھوری اسالمی ک

وتسکي ٩١شور
  شود؟

ن جمهوري اسال

ت قابلبه کيفي 
             

         

   ۵برگ  ٠۴/ ١١

يندهآسئله اصل 
شونت سياسی ر

سی طرف خشون
ومسئولين جمھ

واراست قدرمنش
ميدھند ارزيابی ش

دمكشانآيد كه

ر،نه اين تحري
  ديگری است 

 ١/ ٢٠١٢

مسئ<  
مھارخش

چه کس
سران و

يا دشوآ
گران م

بشتابيد 

متاسفان
تحريرد

  

   

  

  

  

   

  

  

    

   

 


