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  !وخوشبختي !شوراي به اصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

شورای ملی باوردارد که خوشبختی وصلح  که <گفته شده  !اخيرشورای به اصطالح ملیدربيانيه 
  >مده استآارجگذاری به اصولی است که درمنشورشورای ملی  وشکوفائی ملت ايران در

ملت دررابطه باسھل انگاری وزياده روی شوراچی ھا دررابط با خوشبختی وشکوفائی تحريرحاضر
  .ايران است

واگربخت بد  يدآدم ميآبخت خوبی است که بسراغ  ،، ھمانطور که ازاسمش فھميده ميشودبختیخوش
انسان وارد انسان نيست وبر اختيار ھيوالئی است که در بخت چه خوب ويا بد، ،بدبختی ميشود باشد

  .ميگردد

وھمانطور که ھمه ميدانيم  ن شانس واقبال است، بخت ھماد فاقد ضوابط استـــب بخت چه خوب ويا
 يد وآبخت خوب وخوش بسراغ ما مي ،ن تبعيت شدآ نقشه وراھی شناخته شده وجود ندارد که اگراز

پول پيدا چھارشنبه يکی (دبختی مانوس ميشويم ــب ابطه تبعيت نکرديم باــشه وضــــن نقآ از اگر
  )يکی ھم پول گم ميکند = بدبختی و ،کند = خوشبختیـــمي

بختی ويا  يعنی خوش ،ز وھمشکلی ھم ميشودــاقد ضابطه است فاقد تعريف منجّ ـخوشبختی چون ف
چنانکه گروھی سالمتی وگروھی  ؛د بختی برای افراد به اشکال ونتايج مختلف قابل ارزيابی استـــب

، گروھی اساسا قائل به دوری ازتجمالت ميدانند ختی راعده ای خوشب ،خوشبختی ميدانند ثروت را
 در ن خوشبختی ورستگاری راآ. قرخرت ميشناسندآ در خوشبختی را خوشبختی دراين دنيا نيستند و

  .)تزکيه نفس يعنی ترک اراذل اخالقی واتصال به فضائل( )سوره شمسميداند (تزکيه نفس 

   .سعدی خوشبختی رادرداشتن دوست خوب ميداند 

    .ليکن رفيق برھمه چيز مقدم است  ،است وجان شريفزدنيا خوش است ومال عزي

باشم (تاريخ  ن است که پيشخدمت خداوندآخوشبختی وسعادت بنده  :نوشته است ،ابونصرمشکان
  )بيھقی

 رزوی انسانآ مال وآکه خوشبختی که  ازتوضيحات ونمونه ھای باال  اين روشنی حاصل است
 امر مترادف با خوشبختی را،طبيعت وروحيه خود ود ومحصورنيست وھرکس بنابرمحد ،ھاست

   .خاصی ميداند

  ھا ی انسانرزوآکه پرسيدند ازعظمت عالم چه چيزی عظيم تراست گفت  ؛ازيکی ازحکما نقل است
    .ھستند یدنبال خوشبخت که

وھيچ انسانی به خوشبختی قانع  ،خوشبختی حد پذيرنيستازمشخصات خوشبختی اين است که 
 :يولون نوشته است . گوستاوخوشبختی ھم خودرا خوشبخت نميشناسد وھيچ انسان ،نيست

  >دمھای بدبختی ھستندآنھا که ما تصورميکنيم مردمانی خوشبخت ھستند واقعا آ بسياری از<

حساب  ،اد شد که برسيم به اين حقيقت که نبايد برای خوشبختی فردیعات بدان سبب ايجاين مصدّ 
  .جدی وقابل قبولی بازکرد
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 مود عرق ملی عشق وــِ ن ،يعنی افکارو انديشه ھائی که باعث وحدت ويکپارگی يک ملت ميشود
  )پايان حاشيهب وخاک وپرچم کشوراست (آ ذره از وفاداری به ھر

 کدام جاھلی و ،ايرانيان است -عرق ملی- نابود کننده  شورای به اصطالح ملی! منشور ١١ماده 
ن آشورا به  سخکه اين بچه ھای ت ،ن عنوان خوشبختی ملت ايران بدھدآشلخته کاری است که به 

   .مباھات ميکنند

  انحصاری بودن نقشه راه خوشبختی ملت 

   :اين سوال ھمراه باشد بھتراست اين قسمت ازبحث  با

يا انقالب مشروطيت وتنظيم کنندگان قانون اساسی مشروطيت با نيت وقصد رستگاری ملی ملت آ
؟ البته که انقالب مشروطيت بامقاصدی ھمراه بود تصويب ومجری ساختند ياخير ن قانون راآايران 
بی قانونی وسردرگمی درانتخاب راه  اری ملی وخوشبختی ملت ايران ونجات ازگقائمه رست که بر
   .تی تنظيم شده بودخوشبخ

 و ازعنوان وشعاررستگاری مردم استفاده نکرد؟ ١٣۵٧) ١٩٧٩( يا شورش مذھبی سياسی سال آ
چنانکه مھدوی  ،؟ البته که ساختدرپياده کردن قوانين اسالمی منحصرنساخت رستگاری مردم را

يران ھمه چيز ملت ا< :ورئيس فراماسيون روحانيت گفت جمھوری اسالمیروحانيت  گکنی بزر
  >را ازمردم گرفتيم واسالم راداديم نھاآما  ،بختیرفاه وخوش داشت از

ٌ بنابراين نقشه راه رستگاری ملت انحصار يکی قانون اساسی  ؛دقانون اساسی ميگذر دو از ا
 و ،يران بوده استن سالھا ترسيم کننده راه خوشبختی ورفاه ملت اآمشروطيت که تداوم اجرائی 

نھم ترسيم نقشه وراه خوشبختی خاص آکه  ،دومی به اصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی است
   .خودش رادارد

، نقشه وراه ديگری که اعتباری درعرض قانون اساسی داشته باشد وجود بغيرازاين دونقشه وراه
خوشبختی ملی مينامند يک صحنه سازی واغوا  !ھای شورای باصطالح ملی نچه که تخسآ ندارد و

   .گری است

  ن توسط شوراآخوشبختي ملي وخلق 

 از ی به اصطالح ملی!ناظرند که برای اولين باراست که شورا راين تحري ن محترمخوانندگا
درکالمی ساده زمينه سازی برای و ،منشور شورا صحبت ميکند رابطه با خوشبختی ملت ايران در

اين خودسری ويکه تازی شورا  ،به حساب خوشبختی ملت ايران قرارداده است تجزيه ايران را
ميبرد  را نھاآکه قصاب ميخواھد  نجاآه ھائی ھستند که نشان ميدھد که امضاکنندگان منشورھمانند بر

   .ھا  بدانند که کجاھستند وکجاميروندنکه بره آ بدون

  چرا ادعاي خوشبختي ازسوي شورا عنوان شد

مابه ن تقريبا چنين است <آوعبارت  ،مريکا پياده شده استآواژه خوشبختی درمقدمه قانون اساسی 
 وزادی آ، سلب نشدنی به انسان ھا داده است که حق زندگی جھان حقوق فريدگارآحقيقت ميدانيم که 

   >نھاستآ اعم از خوشبختی جستجوی
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مريکا با ادعای شورای به اصطالح ملی آبين مقدمه قانون اساسی  ،اين تحرير اگر خواننده محترم
مريکا خوشبخی ملی آمقايسه تطبيقی بفرمايند مالحظه خواھند داشت که درمقدمه قانون اساسی 

ی به اصطالح ادعای شورا ولی در ،مريکا خواھد ساختآحقی شناخته شده که خداوند نصيب مردم 
  ١  .يران ميسازدنصيب ملت ا را شوراست که خوشبختی امضای منشور !ملی

اساسي درحدي است كه اوال شورا فرقي بين قانون  شورا نفهمي و زياده روي درخودسري
نهم بنام آنچه كه مقدمه قانون اساسي بقيد احتياط آ گذاشته وهوسراني هاي خود ن مريكا وآ

ايران  به حساب خوشبختي ملت نراآپروردگار ملحوظ داشته شوراچي ها به جانشيني خداوند 
   .نهاده اند

زادی آ مريکا خوشبختی رامترادف باحق زندگی وآمقدمه قانون اساسی  ؛دوم که بسيارمھم است
که زمينه سازی برای تجزيه کشوراست نھاده  ،نآ ١١امضای منشور وماده  در نراآگرفته وشورا 

       .است

                                                            
 ک)-(حپاراگراف دوم از مقدمه قانون اساسی آمريکا:  - ١

evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator ‐be selfWe hold these truths to 
That to ‐‐with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of 
the governed, ‐‐That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of 
the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles 
and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. 


