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درمنجالب بی قانونی   بطور طبيعی جامعه ،ن قانونآبکارنبستن  جايگاه مشروعيت اجرائی خود قرارگيرد ودرصورت
   .مدآاست که برسرکشورخواھد  تیــفآپاشيدگی کشوروتجزيه وغارت کمترين  و  ،کی ھرکی فروخواھد رفت ھر و

  خرد جمعي راستين ودروغين

که برای وجاھت خرد جمعی ھمان است که باطی مراحلی به صورت قانون پياده ميشود خرد جمعی ھمان نظراست 
 جامعه سياسی واجتماعی رانميتوان بانسخه خرد ،ن بکارگرفته ميشودآ> برای خردعنوان سنگين <ن آدادن به 

ضابطه شناخت خرد  ؟نھا جمعی تلقی خواھد شدآچند نفر، خرد  ؟ باخرد جمعی اعتبارش ازچيست ،جمعی اداره کرد
از  وا جز برای فرارن نشان ميدھد که توسل به عبارت خرد جمعی بی محتآ اين مسائل ونظاير ؟بی خردی چيست از

   .نيست مسئوليت واعتباردادن به نظر

  نفرين 

ان قديمی است که نفرين مادرِ  اش به نفرين متوسل شده است  نفرين کاردرپايان اليحه   )قای حقآ(پرسش کننده 
قای آنکه ھدف اليحه  آنفرين به  ،سياسی انتقاد برداراست نه نفرين ساز کار ،نھا باسينه کوبی ھمراه بوده استآ

يشان ا اگر ،ستازشخصی که چنين سواالتی رامطرح ميکند نفرين کردن خطا ،نفرين به ايران تلقی ميشودحق است 
    .، مالمت وسرزنش راسزوارخودشان خواھند ساختبه ندای وجدانشان گوش دھند

  

  

     

 


