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  حقوقدان -اميرفيض

 مورد بحث قرارگرفت و ،در مورد برنامه افق ايران اميرابراھيمیغالمعلی  آقایاليحه  ،درتحرير قبل
   .نطور که اعالم شده ازايران استآاکنون فرصت به نامه ديگری ميرسد که 

کر نوشته که با تش »نجات ايران«معرفی شده نسخه ای برای  »ايرانپاينده «که باامضای  فرستنده نامه،
   .رجوع ميکنيمبه اتفاق  نآازايشان که بفکرايران است به نسخه مزبور ومشکالت پيچيدن 

   :مختصرنسخه ايشان چنين است

 –يکپارچگی ميھن پرستان  –حسن نيت ھای واقعی  –نجات ايران تنھادربررسی ھای اصولی وعلمی 
نامه بايک بر –ايجاد يک تشکيالت منظم ومتحد ، زدگماتيسم ھا وديکتاتوری ھا فکری وگفتاریگذشت ا

ان خدمتی برای بيگانگ انتخاب يک کادررھبری به دورازخوش –مبارزاتی قابل پذيرش برای اکثرايرانيان 
 و يرتزو و زور و زر به دوراز -ی فردی وسازمانی وگروھی واھی ھاھا وخودخبه دوراز پول پرستی  –

متکی به نيروی پيروزی بخش يکپارچه  –فقط صداقت ودرستکاری  –دروغگوئی وبدون زدو بند ھا 
  .ملت درون وبرون ايران ممکن است

  چرا پاسخ به نويسنده نسخه الزم شد 

ولی  جوش  ن کافی استآبی توجھی به  ،شايد بتوان گفت بدليل اينکه نسخه پيشنھادی قابل پيچيدن نيست
احساس  نسخه نجات ايران شده است.  نوشتن  ه سبب ک فصل ديگری است  ،وعالقه به نجات ايران

قد ن دالئل  يکی از جات ايران رابرنسخه خودداردويسنده که نشانی ازعشق وعالقه ناحترام به شخص ن
   .نسخه ايشان است

موضوع تازه ای است که نسخه مزبور سبب ورود به بحث  ؛گری که مشوق تنظيم اين تحرير شددليل دي
   .ن ميگرددآ

  ماهيت نسخه نجات ايران

 از عبور ،ممکن الحصولو حاضر، ايدآليستی است يعنی با امکانات موجود وجريانات ،ماھيت نسخه
ئی که نسخه برای ن است که داروھاآودرتشبيه مانند مساعد کامال بدوراست  وانتخاب ابزارھایابھامات 

  . پيچيده شدن الزم دارد موجود نباشد

ی پارچگکي –کن الحصول نيست مانند حسن نيت واقعی ممده مآتمام ارکان وشروطی که درنسخه ايشان 
ط شرائ نھاآرستکاری وامثال صداقت ود –شرائط کادررھبری –مورد قبول اکثريت مردم  –ميھن پرستان 

 ، ياد. شرائط وارکان نسخه، نسخه را به تعبيرسنگ بزرگ عالمت نزدن است نزديک کرده استنسخه
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وتھديد به  ن آن است  که باھمه تاکيدات قرآشھر امن قر  ِ ور  ياد آ ،طون ومدينه فاضله استالنظريه اف ورآ
   .ازحرف به عمل درنيامد ،جھنم

  چهنجات ايران يعني 

سی که > کشمول سابق برشمول الحقيعنی برگشت به وضعی که انسان قبال  داشته است يعنی < ،نجات
 نجات اوبه معنای بازگشت به حالت قبل از ؛وارويا به باتالق فروافتاده استب است ويا زيرآآغرقه در

 يا زيرو زاد باشدآ باشد ويا انتخاباتش نکه درشھری زندگی کند که سکوالرآگرفتاری است نه به معنای 
  .نھاآد وامثال سايه اعالميه جھانی حقوق بشرقرارگرفته باش

فقر وبيکاری وبی عدالتی ونا امنی                 ِ يک جامعه گرفتار   ولی در .ين چيزھا بحث ھای فلسفی ونظرستا
 وود نشسته است  گومعموال چنانکه ناظر ھستيم شيوه مردمان کنار مطرح نيستن آ برای مردم گرفتار

  .متوسل به ديگری ميشوند ،براه سرگرمی ،مدی نديدندآوکار دندنھا خسته شآزمان که نسبت به يکی از ھر

مردم احساس نجات به دورانی که  ، بازگشت به گذشته استشناآ نجات ايران دريک کلمه پرمحتوا  و
 ت وکاروسربلندی ومردم سعادت ورفاه وامني ؛به نبوداين واژه نجات ايران معمول ومبتالو ،نميکردند

اعتقادات دينی خود مانوس بودند درلباس  مردم با ،احترام جھانی وروحيه برادری وھموطنی داشتند
   .مواجه نبودندامرونھی  با و نداشته پوشيدن وادای فرايض دينی محدديت

   :ين بارچنين گفتجمھوری اسالمی چند!گراردبيلی ازمشايخ بز

  >نهارا گرفتيم واسالم را داديمآنيت داشتند ما مردم ايران همه چيز ازرفاه وكاروام<

   :ھای قبل بدرک واصل شد ھمان عبارت باالرا چنين گفت خوندی که ھمين ماهآمھدوی کنی 

  >ا برهم زديمنها رآسايش آن آمردم ايران همه چيز داشتند مابراي دفاع ازقر<

   )کيھان لندن(                                                                                                         

  :ت اردبيلی را  درعبارت گوناگون اعالم کرده ازجملهخمينی ھم ھمان حرف درس

    )۶٩(سال             > زادي چيهآ –استقالل چيه  –نفت چيه  –مده ايم كه اسالم راپياده كنيم آ ما<

درصد مردم ايران رفاه  ۶٠منتشرشده بود که ازسوی يک موسسه بين المللی  ماریآچند روزپيش 
يا دردوران سابق يعنی قبل ازشورش مذھبی آ. نده ااقتصادی را مشکل حاکم برزندگانی خودشان اعالم کرد

ش سايآرفاه وحقيقت  از یمناسب نميداند اشارات راين تحري ؟ھم مردم گرفتار رفاه اقتصادی بودند ۵٧
رابازگو کند چراکه حق مطلب را نميتوان دين وپوشش واجرای فرائض مذھبی شان  نھا درآزادی آ و مردم
<کوتاھی دربيان حق مطلب سرشکستکی  ،ونيازبه فرصت وبحث ونقد مفصل دارد ،اشاره نشان داد با

  .>است
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معه احساس وجود انسان درجا ھوری اسالمی نميتوانند بصورتممردم ايران به مناسبت قانون اساسی ج
ھند به د زارخزه چسبنده آ ن است که انسانی درباطالقی نا خواسته فرورفته ويکآ دنمايند  درتشبيه مانن

ن خزه چسبنده قطع شود آدرمانده بگيرد وکافی است اگر         ِ ن انسان  آ از راانسان بچسبد وقدرت حرکت 
ما داريم برايت تدارک زندگی  به اين انسان نميتوان گفت. ن انسان درحد توانش رھا شودآخود 

زک ـ ُ ب  ھا ضرب المثل < اين حرف ،زاد مياوريمآم  ويا برايتان انتخابات يالر را ميبيندرکشورسکو
ھای ه ساخته اند يعنی مردم ازوعد نراآورد که مردم ايران آبياد مي > رامبزه وخيارمياد ُ ـ  بھارميايد کنمير

  .گاه ھستندآسرخرمنی 

دراين  که مورد استفاده اعليحضرت ھم قرارگرفت ١ ی بی بی تنبان نميشود)اين حرفھا براضرب المثل (
 حاضرما مردم گرفتاردرد  نھاآکنگره وامثال  و زاد وشوراآاست که سکوالريم وانتخابات  مصداق گنجيده

   .جمھوری اسالمی نيست

درخارج مطرح است اين حر فھا که شخص اعليحضرت ھم دربياناتشان به اين مھم تائيد گذارده اند <
  .برای ايرانيان داخل کشور مطرح نيست>

که با حالت  چرا ،نظراو فقط رھا شدن ازحالت غرق است از ،نجات ،انتظار نجات دارد ،بآدر        ِ اگرغريق  
ه غريق ازغريق انتظاراست که با نجات دھنده ھمکاری کنند برای اين است ک اگر ،شناستآغيرغرق 
 نرا ديده وطعم رفاه وامنيت راچشيده آشناست ومزايای آن آ  باکامال که واھد برگشت خنجائی آميداند به 

 خود رالذا غريق  ن سابقه داردآ مده که  شخص غريق باآوفکر ميکند که نجات دھنده ھم ازھمان جائی 
ن آ با ه استبداند که شخص نجات دھنده يک حيوان درند يا اگرآ ولی ،ھمت نجات دھنده قرارميدھد در

  ٢ ؟ميکندخودش  جاتحيوان ھمکاری برای ن

  طبيعت انسان 

 و مزه ،شناستآن آاينجوری است که ھمواره بدنبال چيزھائی کشيده ميشود که با حالت طبيعی انسان 
وعده ھا ھرقدرمطبوع باشد نميتواند جای  .سايش داشته استآن امنيت ورفاه وآودرپناه  يدهشنرا چآطعم 

  .بگيرد ران خو گرفته آ چيزھائی که جنبه عينيت داشته وانسان با

   ؛حاضر ميشود عرض باال                                          ِ حکيم مولوی بيت معروفی دارد که بعنوان شاھد  

  نطرف يک روز ذوقی رانده استکا      چشم ھرقومی بسوی مائده است    

چه آنرا ديده يا تعريفش  ،داشته اند ۵٧چشم وانتظار مردم ايران بسوی مائده ھائی است که قبل ازشورش 
ز ن ھرگآ با ته ون نداشآ ائی نيست که ذوق مادی ازچشم ودلشان به سوی کسان ويا حرفھ را شنيده اند،

    .شنا نبوده ونيستندآ

                                               
 ک-بکار بسته اند. ح» اينھا برای فاطی تنبان نمی شود«اعليحضرت بصورت  - ١
کاظمينی بروجردی يا منتظری يا  حسينسيد محمدندی مانند آيا آخو رق شده استآخوند برای او جھنمی ساخته که او در آن غ - ٢

 ک-خواھد بود؟ ح» نجات«کروبی در ھيبت حيوان درنده ای از نوع خودش قادر به 
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 اجرای قانون اساسی مشروطيت و                  ِ درزمينه ھای حقوقی   ۵٧ذوق ومائده ھای مردم ايران قبل ازشورش 
 ،نھا بصورت الزم وملزوم استقالل کشورآ نظام سنتی وقانونی يعنی سلطنت مشروطه استواربوده است و

   .ندی ملت را تامين ميکرده اندامنيت ورفاه وسربل تماميت ارضی،

اغواگری ھا فقط وفقط دربرگشت جامعه ايرانی به  از نجات ايران درمفھوم واقعی واصيل خود به دور
قتی وو قانونی وھويتی وتاريخی  واين زمينه اصيل ،الغير ،تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت است

ارزه مب رھبری معنوی ،درموقعيت تصدی سلطنتيد که اعليحضرت رضاشاه دوم آميتواند ازقوه به فعل در

ور عھده دارباشند را جات  ت  و ت  رو ی  ون اسا ق  ت را  و دار س ت داران و ون  ھده صال ائ  وم ا دا و

ند مان د ی                        .اسا

                     

 


