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  قاي دكترنصراصفهانيآبراي استحضار 
  حقوقدان -اميرفيض

   –با دورد واحترام 

   .انگيزه پرسشی که ازحضرتعالی شد  انگيزه تحقيقاتی بود نه مسائل مبارزاتی

 انگيزه تحيقاتی به اين معناست که خبری که مستند يک تحقيق قرارميگرد يک وقت جنبه نظررا دارد و
تحقيقی  کار مدار طرح سوال مزبور ميخواستم در بنده از و ،استويک وقت ھم نص  يک وقت نقل قول 

   .درمسيراصولی عمل کرده باشم

محقق تنھا ازطريق شخصيت علمی واجتماعی وياسياسی صاحب نظراست که ميتواند ، درمورد نظربودن
   .ندھد يا ،بدھد نرا مستند تحقيق خود قرارآ

اينجاست که بنده  ی دردسرسازاست وامورتحقيق ن درآاستناد به  ،ولی وقتی که خبرازمنبع نظرنباشد
درمورد نامه  اصفھانی،قای دکترنصرآطی که ارتبا و موجد زحمت شده تا پرسش کنم که منبع اين خبر

  ؟عالم کرده اند چيستاچاوشی 

قاطع  متقاضی سوال که بنده بودم به پاسخ درست و ،اگرايشان درپاسخ ميفرمودند نظرشخصی خودم است
   .بدھم يا ندھم ا مستند تحقيق قراررظرن نآايشان که به اعتبارشخصيت  بنده بود ن ديگر باآ رسيده بودم و

   .ولی ايشان مرا دچارسردرگمی بيشتری کرد  که ايکاش  جوابی دريافت نميکردم

اسالمی است  ن نامه ازسوی جمھوری آنگفته ام که  من ھيچگاه بصورت قطعی ومنجزايشان گفتند <
عمل  بعد ھم توضيحاتی دادند که طرز و ،باشدنھا آازسوی  ولی من عقيده دارم که به احتمال زيادی

 از ن کارآجمھوری اسالمی چگونه است واضافه ھم کردند که جمھوری اسالمی نميايد وعالمتی بدھد که 
    .سوی او انجام گرفته است

 و يک کارن آاما  ،!را جبران کردند که کم دانی ماچون  ؛مزيد تشکراستتوضيحاتی که ايشان دادند 
   .اصال به پرسش اينجانب ارتباطی نداشت ی است وسياستوضيح 

باالحره اين نتيجه  و »قطعی«يا  و »منجزا«نگفته ام   --،»احتماال«ام  ايشان اضافه کردند که گفتهباری 
   .ندارموترديدی را دادند که روی احتمال خودم ھم شک 

ن آشک وترديد وجود نداشته باشد  یھرگاه که درموضوع و احتمال يعنی حضور شک وترديد 
 ،. فضالن يقين چه نوعی است به اين تحرير مربوط نميشودآحال  ،مورد يقين ناميده ميشود

   .نرا يقين ميدانندآن شک نباشد آ علم به موضوعی را که موافق با واقع باشد ودر
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 ،ک ويا نادرستن درست است ونيمی ديگرمورد شآ نيمی از ،وقتی درچيزی شک وجود دارد به اصطالح
 ، يکسره يا درست است ون موضوعآ نيم ونيم نيست و ديگر ،ن ماجرا وارد شودآ ولی وقتی که يقين در

   .يا نادرست

 »قطعی« و »منجز«واژه ھای  ، برای احراز اصالت اظھارات خودمان مکرر ازيا درمکالماتآ 
باشد مانند  يا خير؟ البته که خير. زيرا اگرموضوع متوجه شخص خاصی ،يکنيماستفاده م

موردی  ،شک گوينده نميتواند با وجود احتمال و  ؛چاوشیو خسرقای آھمين موضوع نامه 
 بربصرف احتمال وشک  کالمی ديگر نميتوان اتھامی را در و ،به شخص ثالث نسبت بدھد را

مسئله احتمال فقط درمواردی که موضوع توجه به حقوق فردی کسی  و ،کسی وارد ساخت
  .شدنداشته باشد ميتواند جاری با

ترديد نامه  قای نصراصفھانی نگفتند که مرجع اظھارات ايشان به اينکه بدون شک وآباالخره  
؟ اگرنظراست که اشاره ای ھم به سوی جمھوری اسالمی درست شده است چيست مزبور از

   .قای محترمآ؟ که نظر درمسيراحتمال وشک وترديد قرارنميگيرد ن داشتندآ

 ،بما ارزانی کردند درمورد عمل جمھوری اسالمی  زای دانائی کهاِ  در ،انیقای نصراصفھآ ای استحضاربر
  .عوضشان باشد ،ن ھم که عرض شدآ

  قاي نصراصفهانيآخصوصي به 

مھم باشد بمن  اگر را ديگران ميخوانند و برديد وگفتيد که ايميل ھا بکار اين شگردی که سرکار ؛عزيزم
منزجر کننده وبوی  و انتظار غرور و نمايشی ازاين   ،ستدوره دررفته ا شگردھای از از ،ارجاع ميکنند
با ھم  ورفيق پياده ش ؛که اين است شوپاسخ اتفاقا عبارتی است که ترامپ ھم بکاربرد  ،تفرعن ميدھد

   .بريم

  كه گوئي راست         منكه با ديده بخوانم همه افكارترا گركه با من راست نگوئي به 

  

 

 


