یادداشتهای حقوقی فرهنگی اجتماعی اساسی

کویر

http://ebrahimemad.net/video-cult/afrique-kavir.mp4

«حق زیستن و حق توسعه»
همان عبارت « جرکت از شما و برکت از من» حضرت حق است.
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حضرت حق :
من در جسم شما دمیدم و به شما حیات دادم (حق زیستن) ،از من هستید و به من بازمیگردید .در
این فاصله رفتن و بازگشتن این مسئولیت حقوقی اساسی احترام به حقوق اشخاص در محیط
اجتماعی بر دوش شماست که ضرورت برکت (حق توسعه پایدار) را حس کرده و با کوله باری از
«توسعه» به سوی من بر گردید ،نه . .......

فرایند توسعه ،از بدو تولد تا برگشت بسوی حضرت حق همراه هر «شخص حقیقی» بصورت پایدار
بوده ،هست و خواهد بود ....
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چشم بینا و گوش شنوا میطلبد ،چشم و گوش دل ......

خدا God , Dieu ،و  ....را میتوان صرفا کلماتی که حکمرانان (نه حاکمتیان) در مباحث کالمی در
سیستمهای حکمرانی صرفا سیاسی دور «حضرت حق» بصورت حصاری کشیده اند ،تلقی نمود.
«حاکمیت و حاکمتیان» یک مفهوم «حقوقی بنیادین اشخاص حقیقی» هست،
ولی «حکمرانی» یک مفهوم صرفا سیاسی بیش نبوده و نیست.
حاکمیت از آن «او» ،حیات ما از «او»ست ،بعبارت ساده تر« ،او» حاکمیت هست.
من و تو یا ما و ماها (ملتها = اشخاص حقیقی) حاکمتیانیم،
«حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن (نه قوای حاکم بر آن)».

با کمی دقت و تفکر عاقالنه ،دلنوشته های فوق نشان از این دارد که یک فرهیخته حقوقی ،اقتصادی،
فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی در محیط اجتماعی ضروریست از قالب و ایده فردی و حقوق
فردی خارج و به حیطه باور «شخص و حقوق اشخاص» گام نهد ،حرکت را عقالئی وار شروع و با
گامهای استوارتری با همان حیاتی که «او» در آن دمیده ،بطور مداوم در حال حرکت در راه حاکمیتی
توسعه (برکت و توشه) برای شناخت بیشتر «او» باشد.
نکته خیلی مهمی که در این راه حاکمیتی (نه حکومتی) وجود دارد این است که ،راه «او» راهیست
یکطرفه و فاقد دور برگران و بازگشت پذیر نیست ...
این درس را استاد حاج قربان سلیمانی علی آبادی که ایشان را بعنوان «پدر معنوی خود» میدانم ،در
سال  0222در قلب پاریس با نوای صدا و دوتارش به این حقیر آموخت .یادش همیشه جاودانه و روحش
با حضرت حق محشور باد.
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احترام به حقوق اشخاص
در این فرایند

«حق زیستن و حق توسعه»
با نهادینه کردن
اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی
در
محیط اجتماعی
اجتناب ناپذیر بوده ،هست و خواهد بود.
----------------------------------------
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