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    حقوقدان -اميرفيض

يک علت  ،نآعلت خارج ازانتظاربودن  ؛امروز با سوء تفاھم ديگری روبروشدم که خارج ازانتظار بود
  .ن ميرويمآاست که به اختصاربه سراغ  فلسفی واخالقی

ارتباطات  سرسلسله ،. معرفت مشترک درموضوعاتمعرفت مشترک درموضوع استبه معنای  ،تفاھم
معرفت  بايد درمطلوب باشد  وردھایآبنابراين برای اينکه ارتباطات مقرون به اصالت ومتضمن دست ؛است

وچون اين موضوع يعنی نبود  ؛مشکل واختالفی وجود نداشته باشد ،بوده مشترک نسبت به موضوعات
مده آود ن به سوء تفاھم بوجآ لذا مسئله تعبير ،ف درمعرفت مشترک ھمواره قريب الوقوع ھستاختال
سوء نيت  فارغ ازکه  ،مده استآدرک مقاصد حقيقی مشکلی بوجود  درن بدان معناست که آ و ؛است

فت مشترک به جريان طبيعی ن معرآبا رفع که  ،است که درک معرفت مشترک را دچارخلل ساخته است
  .ريشه درارتباطات دارد ادامه خواھد داد خود که

   .د ارتباظ ذھنی افراداسباب انحصاری است برای حرکت معرفت مشترک وايجا ،پس قبول سوء تفاھم

 .يعنی درچھارچوب ايجاب وقبول مستقراست ،عقد حقوقی است ن درقالبِ آقبول سوء تفاھم ورفع  عالمتِ 
ميپذيرد درمقام  وء تفاھم رانکه سآ يد درموضع ايجاب وآھم برمينکه درمقام رفع سوء تفاآبه کالمی ديگر 
   .قبول قرارميگيرد

قای دکترحمزه پور درمورد آربوط به سوء تفاھم درتطبيق مورد، درتحرير (سوء تفاھم ديگر) که م
 ھای تير انداز) تقديم شد حالتت ربابود دفاع بنده که به مستند رساله ( ريانپورآھمکاری بنده با دريادار

 قای دکترحمزه پورمواجه شود تا رفع شبھه وترديد وابھام ازآکه قاعدتا بايد با قبول  ؛ايجاب را داشت
   .يدآبعمل  ،معرفت مشترک مطرح شده

قای دکترحمزه پور بدون اينکه به لزوم پايان سوء تفاھم آمتاسفانه برخالف اين قاعده مرسوم اجتماعی 
مطرح  اريانپورتوجه داشته باشند يک ادعای تازه ديگری رآدارنسبت به ادعای ھمکاری بنده با دريا 

  ١ .)چرا اميرفيض درمجله پيام چيز مينويسدکرده اند که (

                                               
مجله يا نشريه پيام است که بيش از بيست سال پيش در پشتيبانی از شاپور بختيار منتشر ميشد، اينروز منظور  -١

پيام يونسکو، پيام جنگل و چندين و چند مجله و  نشريه، معتادان، انجمن مھندسان، سازمان اوقاف، »امپپ«ھا 
حتا  منتشر ميشود که استاد اميرفيض در ھيچکدام از نشريه ھای ديگر »پيام«با عنوان يا وب سايت نشريه و

 با تاييد جناب استاد اميرفيض، ت کهسال اس ١۴٠٠نوشته ای نداشته اند و تنھا سايت » سنگر«ز ج آنروز» پيام«
» يکدانه«با پيشکش کردن آن برگھا به اين فرزند پر مباھات و . آنھم شده است مفتخر به انتشار نوشته ھای استاد

 :و دليل تعطيل سنگر ھارا در اينجا بخوانيديھنمان. جريان م
years.org/Amirfeyz/SangarArchive.pdf1400http://    ک-ح 
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  براي رفع سوء تفاهم ديگر

به شھادت  بوده است و معی شاپوربختيارجازابواب »پيام«روزنامه  نجاکه سوابق نشان ميدھد مجله ياآتا 
ی ضد بختيار معتبرترين پايگاه ھا سنگر ،نوشته شده بختيارمقاالت سنگر ورساالت متعددی که عليه 

(سايت معتبر  نميشود که نويسنده سنگرھا وتحريرات درجاويد ايران اين فکاھی تر از و ؛بوده است
 »»پيام««برود ودرمجله  ،سال) ١۴٠٠

اين را نميتوان به سوء  ،بخيتار چيز بنويسد
کرد بلکه به اتھام فرصت طلبی  تفاھم تعبير

 ادیبی اعتق ودوروئی وبی وجدانی سياسی و
   .ستنزديک ترا اميرفيض

سنگرھا درتمام مدت انتشارازفروردين سال 
 ١۴٠٠در سايت  تنتا کنون که دراينتر ۵٨
 سال

years.amirfeyz.asp0140ttp://h 
) فعال است حتی يک جاويد ايرانبه ھمت (

سوی ايرانيان نداشته است و اين  مقاله از
 گرانيدنخواسته با  بدان معنانيست که سنگر

مواضع سياسی مشارکت داشته   انتشار در
 الجرم سنگرخود منافات داشته و رگافرادی بود که با روش سن  نگرانی درتغييرعقيده ی ربا بلکه از ،باشد

   .را ازقبول ھمکاری ديگران محروم ساخته است

ی نزديک به اتھام مقاله نويسی جدا خواستار اثبات ادعا قای دکترحمزه پورآبنابراين ضمن تکذيب ادعای 
رابطه سوء تفاھم قرارداده وبراه تائيد ومعذرت  نرا برآ قای حمزه پورآيا  ميباشم و »پيام«بنده برای مجله 

  .يندآن برآخواھی 

  خرين سوء تفاهمآ

قای آموضوعی که سبب معرفت مشترک با زيرا  ؛خرين سوء تفاھم داده شدهآبه اين تحرير عنوان 

که انتظار است  مسئله رفع تحريم سياسي اعليحضرت است دکترحمزه پور شده است

به رفع مشکل  )بيان خودشانمريکا دارند (آئت حاکمه جديد درھيقای حمزه پور آه به مناسبت موقعيتی ک
جواب بنده که  وويا اتھامات  اتلذا اين قبيل سوء تفاھام  ؛سياسی ناشی ازطرح ھنری پرشت کمک کنند

د کند مطلوب ھدف ايجا ويا اراده وقصد ايشان  حمزه پور قای دکترآ ال خللی درانتظار ازاممکن است احتم
نيست وبنده به مريکاست آر که ھمان تالش وکوشش ايشان دررفع تحريم سياسی وزارت خارجه مھمت

    .ن اھميت توام بالزوم را قائلمآتوقف 


