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  خ بودـلـ، تدمـــيـــشــــچ

  )قسمت اول(

  

  حقوقدان -اميرفيض

انسان ھر گاه بانوشته ای روبروميشود اگرنويسنده رانشناسد وازسابقه اعتقادی وعلمی وفرھنگی او 
د ومزمزه ميکند ميچش نرآبار اول است که مھيای اوست  که برای وراکیخ، درست ھمانند گاه نباشدآ

نوشته ھا ھم  ، برخورد باولع ويا ميل ميخورد با نراآمد وموافق طبعش بود آواگربه  مذاق اوخوش 
برخی ازنوشته ھارابايد قاپيد وبرخی را < ؛. يکی ازبزرگان دراين باره ميگويدھمين وضع رادارد

خود  نوعن بصورت نقدی ارائه شود که اين آکه تلخی  الزم شود ناکام بود چه بسا و چيشيد واگرتلخ
   .استخدمتی برای اھل تحقيق وصفای استواری حقيقت 

بت داشتم چندان گرايشی نسدرگذشته  براميانآ قای ھومرآ بمناسبت سوابقی که ازفعاليت ھای فرھنگی
 رد ت ھای فرھنگی قائلم ھمه احترامی که برای فعالي با احساس نميکردم زيرابه  نوشته ھای ايشان 

   .فعاليت ھای فرھنگی ميپندارم مقدم بر ، فعاليت سياسی رالیشرائط فع

ه برخالف گذشته نشان داد ک در کانال ھای آنچنانی ايميل يا گفتارشان اما انتشارات اخيرايشان در
انسته ودربرج قضاوت بحث ھای سياسی وحقوق سياسی ھم خودشان راصاحب نظرد ايشان درزمينه 

  .دارند تشريف عام ھم 

ه ک درمرحله چشيدن قراگرفت لطبعرای اولين باربنده رامفتخربه رويت ساخت وبا انوشته ايشان ب
   .تلخ ونامناسب يافتمنرا آمتاسفانه  

ميداد واينجانب راھم ورواج نرارونق آ گذشته براميان درآقای آبرسم عادت سنگر، ھمان سنگری که 
ھای مفرطی که درنوشته شان خودنماست ول بی احتياطی ا کهبه لقب کدبان مفتخرميساختند الزم شد 

دوم که بسيارقابل اھميت است و درارتباط ووظيفه دوست تذکرتوام بااستدالل است مطرح شود و
  .تعدی شناخته ميشود به نقد وفحص کشيده شود ،باحقوق اساسی

  اول بي احتياطي ها 

 يکم قضاوت درمورد يک نسل  

براميان آقای آطعيتی که مورد استنساخ وحکم نھم با قاآ قضاوت درباره يک نسل ازمردم کشور
تماعی شنائی به مسائل اجآ است که يک متفکرابتدائی ويا بامختصر يک بی احتياطی مفرطقرارگرفته 

   .ن بامشکلی روبرونيستآدرتشخيص 

 ريگفتار ھای اخکه در ياری رساندن به دشمن به يک نسل  يا و تش زدن ايران آتوجه اتھاماتی مانند 
 .اتھام بسيارسنگينی است که بھيچوجه قابل قبول نيست که متوجه يک نسل بشودمده آبراميان آقای آ

لذا فاقد عالمت مشخصه است نميتواند متھم شناخته  ن وآن معلوم است ونه پايان آ غازآنه که   ،نسل
فاقد ارکان  ملت زيرا ،رای ديوان عالی کشور که اھانت واتھام به ملت را اتھام وتوھين نميداندشود (

   .درباور عمومی نيست ،سالب دفع شر ،ولی اين نظريه حقوقی )زم برای توجه اتھام استمشخصه ال
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 ل به نس تش زدن خانه وياری رساندن به دشمن محدودآدرھمين حد اتھام  /گويندهبی احتياطی نويسنده
ھم  ،نسل گذشته را به نشناختن ايران وفرھنگ وبيگانگی با خود ،نشده ومتاسفانه درمزيد احتياط

   .هتخمتھم سا

ملتی را اينچنين مورد اتھام  بنظرميرسد تنھا کسی ميتواند وبه خود جرات ميدھد که يک نسل از

ده گرفتارشغرور در وِبزرگ بيني وغلّ بيماري صعب خودبه  يا و نداند قراردھد که معنای نسل را

  .باشد

 .نسلھا ست که بال انقطاع درجريان است ملت مجموعه ای از ازنسل است وی انسان جزء بسيارناچيز
   .ينده استآ نسل متحول ازنسلھای قبلی و

   :گفته استجامعه شناسان يکی از

، . حال، جامعه ارث چندين ھزارساله خويش رابه وی تفويض ميکند<وقتی نوزادی متولد ميشود
ت ن ملآحيات گذشته وتاريخ  هوحيات يک ملت زائيدينده است زيرا اخالق ورآمملو ازگشته وابستن 

  )٣٣٢+٣۵٢ازسنگر(                          >                                                        است

حيرت  .، قطره است ونسل درياست. فردبی اعتبارسازد نراآ جزء نميتواند نسبت به کل قضاوت کند ويا
 غنی ودانشمندان وشعرا وبا ارجمندی تاريخ وادبيات ن فرھنگ وآ باملت ايران  ،وراست که ايشانآ

تش زدن کشور ودشمن ياری آ ايران وونشناختن  یبی فرھنگبه  يک قلم  ھای خاصی که دارد را
   .ميکندنجيرز

به  قضاوت نسبت .، ندامت ساز وتلخ استاين قبيل قضاوتھا حتی درسطح چند نفرتاچه رسد به نسل
   .نھا صالحيت وحق قضاوت ونيز حق دفاع متھم استآ يک شخص ارکانی دارد که مھمترين

ين . اامکان دفاع داده است ،نسلميان صالحيت قضاوت وکدام موقعيتی به ابرآقای آکدام قانونی به 

وش ھم ی که خفرنگ بنشيند ونسبت به نسل يک گمراھی فاحش وغيرقابل بخشايش است که کسی در
  .قضاوتھای بيخردانه بنمايداين چنين ن است آ ناچيزی از بسيار جزء

   ن سرھا که رفتهآبه پاس ھروجب خاکی ازاين ملک        چه بسياراست                 

                                                       **  

  خون شھسواری بوده است  ز ن اللهآدرھردشتی که الله زاری بوده است          

  (عطار)

اريخی يک واحد ت ،قابل جدا کردن نيستند چنانکه ملت نسلهااست که مويد  ،، تائيد وتکراراينھا وصدھا

  .است وقابل جدا کردن نيست

   

  ؛براميانآقای آ
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ت خودش نخو و ، برغرور، محتاط ومتعادل باشدانسان بايد درسنين باال بيشتر متفکرباشد
، کمی به حرفھائی که ميزنيد گذشته است ازشما یعمر شما که بچه نيستيد مسلط باشد.
 ، به رعايت احترام ديگران خودرا، ازطايفه سنگ مفت وگنجشک مفت نباشيدانديشه کنيد
ه تصورنکنيد اگرکسی ب  ،. حد خودتان رابشناسيد  ترکتازی کاردرستی نيستمقيد دانيد

يعنی به شما  ؛ميدھند اعتبارينده ، خيرمردم به گوحق گفته ايدب، پس اھانتھای شما جواب نميدھد
  .ايرانيان است اين يک رسم توصيه شده ومورد عمل مااعتباری نميدھند 

  نچه فرمودی ھمه سالآنچه فروشی ھمه سال     يکبار بخوان آ يکبار بخر ز

 غرور باد جھالت وبی اطالعی که ناشی از اين قبيل ادعاھا واظھارات نه ازسر سابقه نشان ميدھد که 
  >تش غرور بسوزاند حريم احتياطآ< ؛است که گفته اند خودخواهي و

تھاماتی ا و  ،انسان ھای بی ظرفيت وقتی درموقعيت ترکتازی قرارميگيرند به سوء ظن ھم دچارميشوند

کرده است ميتواند درزمينه ھای سوء ظن قبول  سلطنت طلبانويا  نسل ايرانيکه ايشان متوجه 

   .افتد

   ؛بھترتشريح ميکند دارد که مطلب را ايرج ميرزا بيتی

  اين سوء ظن چيست        جنون است اينکه داری سوء ظن نيست زبرو مرد عزي

  احتياط ديگر

لبی مطا يکی ديگرازاسباب تسکين غرور وخود بزرگ بينی تمسک به واژه ھا و
 >نميفھمم<؛ عادت مردم اينجوری است که ازگفتن  ن سبيل مردم نباشدآاست که فھم 

 احساس ننگ ميکنند وبرعکس قلمبه گوئی وگفتن نامفھوم ونامانوس را عالمت بزرگی ميشناسند
  )مده استآجعفرخان ازفرنگ (

> روبروشدم  ندانستم که باچه معنائی محشور زادمانشنای <آ واژه نا ايشان با کوتاھی از درنوشته
صود ردم شايد مقفکرک ،ای نديدم اصال چنين واژه است به کتاب لغت رجوع کردم چيزی دستگيرم نشد

 .واژه نسل استفاده شده است زيرا درھمان نوشته دوجا از ،قابل رسوب نبود نسل باشد ولی فکرم

اژه وورده بودم که <آرابطه با موضوع چند وقت قبل ازنقل قولی  مد درآيادم  ،بھرحال نفھميده گذشتم
نرابه حساب علم آندانست معموال  ای رازيرا وقتی کسی معنای واژه  >سازي نوعي عالمت فخراست

   .وبصيرت طرف ونادانی خودش ميگذارد

  ؛حکيم مولوی  دررابطه با سخن گفتن ھای ناشی ازغرور ونخوت بيتی دارد که چنين است 

  درسخن گفتن بيايد چون پياز  بوی کبر وبوی حرص وبوی آز   

              

   .اگر ھدفش بامردم بودن است ،مردم صحبت کندشنای آسخنگو بايد بادل وواژه ھای 
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  حکايت برسبيل مستمع گوی          اگرخواھی که دارد باتو ميلی

  )سعدی( 

 ميل و وبتوبگيرند  نراآ تا،نھا باشدآيعنی اگربرای مردم سخن ميگوئی بايد برسبيل فھم وزبان ودل 
  .توجه پيداکنند

   ؛د که ميگويدآنی دستورالعملی دار پريشان قا

  سان درمسامعآو            که باشد سھل وـويد سخنگـچنان بايد سخن گ

  عــه درقولش بود اجمال مانــــن    ق       ــفتش بود تفصيل عايـنه درگ

  اشد مقتضای حال سامعــــنان بايد سخن گفت           که بـنچآبھرحال 

به ايرانم سوگند  که از درک  ،بود گوش کنم بانوکه درباره  نامه ھای ايشان زم شد به يکی ازبرال
 زيرا سخنداشت  سريع صحبت ايشان عاجزماندم بياد داريوش ھمايون افتادم که اوھم ھمين مشکل را

   .درجھت بافت فکری مردم است ويابرای طرف توجه وتحسين وخودنمائی است يا

  بي احتياطي ديگر

 مغز سلطنت طلبان پوسيده  

ديگرنه برای خودش قابل کنترل است ونه برای  ،انسان وقتی به جريان غرور ونخوت مبتال شد
  .مثل يک توده بھمن که براه افتاد ديگرنميداند که درکجا وکدام مانعی متوقفش ميکند ديگران 

 زنجير نفھمی فرھنگ متھم و را به نادانی و اننآ رسيد و را نسلنکه حساب آ براميان بعد ازآ قایآ

 ايشان را ،اوج نخوت وغرور وخودپرستی ،نھا انداختآبه گردن  دشمن ياری را و سوزاندن کشور

 ه مغزپوسيد سلطنت طلباناوج تشخيص رسانيد که  نقطه وبه اين برد سلطنت طلبانبه سراغ 

  .ھستند

ده ن نسل به مغزھای پوسيآديگر تقسيم کردن  ،نجوری استآبراميان آقای آه به قضاوت نسلی کگرچه 
به  بی التفاط وطن سوز ودشمن يار وبعقيده ايشان  که  نسلی که  غوی است چراپوسيده عمل لَ  وغير

. نھا مطرح شودآبودن ويانبودن  سلطنت طلبشناخته نميشود که فرض  نسلفرھنگ ايران باشد 

سالمت  وجود رذالت و و ، ناشی ازعقيده است وعقيده فرع برفراغت ازحجربودن طلبسلطنت 

لطنت سنھا به آفاقد اين ارکان انسانيت است  تقسيم  )به عقيده ايشان( نسليعقل وفکراست  وقتی 
    .ئين شھرياری کار عبثی استآويا جمھوريخواه ويا  طلب

با  که ،را معاينه کرده باشد مغز انسانھا ،تخصصيا ايشان درمقام وموقعيتی قراردارد که باداشتن آ
ھمه رابه کيش کافرولی موضوع ميتواند مصداق < ،؟ البته که خيرچنين برداشتی مواجه شده است

   .ترشحات کبروخودپسندی ک قاعده پذيرنيستويا باشد > خود پندارد
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  د که واقعا عجيب استمغزپوسيده درھمين نوشته شان دارن ازسلطنت طلبانبراميان انتظاری آقای آ

   :ن اين استآو

اد د نکنند نشان خواھمدرگلو خفه  را دای اين سربازصبيگانه بافرھنگ ايران سلطنت طلبان اگر<

   نھا کناربروند>آسرراه از زادمان جوان ھم صدا شوند ويا با بايد که يا

گھی کی وان ،دنيروئی نيست که بتواند صدای کسی را درگلو خفه کن ،انسانی که مغرش پوسيده است

خفه کردن  به نراآکه  ،شده استايشان اجرای برنامه ھای تلويزيونی  مانع سلطنت طلبانکجا  و

د ننکينادان ونفھم ودشمن وطن معرفی موقتی نسل مردم را  صدايشان تعبير کرده اند؟  انتظار دارند

نداشته باشند يت ايرانيان دراين حد غيرت وحم دراھم پوسيده مغزمی نام سلطنت طلبليونھا يم و

 فه کردنبه حساب خ نراآباد غرور  پيچيده در ھم درنھايت بی انصافی وايشان  که اعتراض کنند و
  صدايشان گذاشته اند؟

  مھرخاموشی برلب زدن        تيغ رازيرسپر درجنگ پنھان کردن است ،درمقام اتھام

   توصيه کرده است اقاطعيت بيشتری ر ،انديشان، دروغزنی ھا وبد اوحدی ايستادگی درمقابل اتھامات

  تانگويند غافلی زايشان          فاش کن حيلت بد انديشان  

  باد رهبري 

 ،نخوت وغرور دم گرفتارآمسير خود خواھی وغرور غالبا تبديل به باد رھبری ميشود که درمخيله 
گاھند وازگرايشھای ملت آقبيل اشخاص چون ازظرفيت خود ن آشواھد نشان ميدھد که  ،رسوخ ميکند

ھنگ خاص به صدای خود حرص آ ژشت وحرکات و غالبا با ،ھم به مقام رھبری بی اطالع نيستند
قابل براميان آھومر  قای آوجنات وکلمات وحرکات  به مردم ميفھمانند واين مسير در را خود رھبری

   .تشخيص است

  ک        بود ھرسری راتمنای ملکچو شه بازماند زپروای مل

**  

  قبله جان راچوپنھان کرده اند           ھرکسی راجانبی گم کرده است

  )مولوی( 

د موانع اعتقادي  وبنيادي روبرو نش وقتي با ،شناستآاين حالت كه تقريبا يك حالت 
براميان امروزي تبديل آبه  راسال قبل  20قاي ابراميان آ ويكند ايجاد زحمت م

بلكه هوس رهبري درخالء رهبري  ،براميان نيستآقاي آ اين حالت خاصِ  ميسازد.
به  نادان دمهاي بي شخصيت وآامري است كه اول بار به سراغ وسنتي يك  يقانون
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طه نامرد درراب يد واينجاست كه فرق بين مرد وĤفرهنگ ومنش رهبري ملت ايران مي
  .با فرهنگ سياسي مردم قابل تشخيص ميگردد

  پايان قسمت اول 

ی شھريار ئينآ ومتوجه مسائلی درمورد ادعای زيرپا گذاشتن قانون اساسی  رخر اين تحريآقسمت  

   .ونفی سلطنت خواھد بود

   

    

   

 


