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ی وا ی  ی واز وا    
  حقوقدان –اميرفيض 

ھمانطور که استحضارداريد جريان برخی ازدادگاه ھای بخش کاليفرنيا بوسيله تلويزيون بعنوان شو 
جاج کی ازاين برنامه ھا که معروفيت يافته بتصدی خانمی است بنام <ي ،بنمايش گذاشته ميشود

 ،برخی مقايسه ھا کهکه برنامه مزبور راتماشا کنم چرا> غالبا سعی ميکنم  Judge Judyجودی
  .ممکن ميسازد دادرسی کشورمان را نئيآ مريکا وآدادرسی بين محاکم 

درچند برنامه ديدم که وقتی شاکی بيان شکايت کرد ومدتی ھم وقت دادگاه راگرفت قاضی دادگاه به 
نشان نميدھد که  يت شما شکا ،وازکی بخواھی ،مدی که چه بخواھیآ دادگاهه ب< :شاکی گفت

  خواسته شما چيست وازکی مطالبه داريد>

ورقه بود وبھمين دليل دريادم افتاد اين مشکل درسالھای نخست تشکيل دادگستری کشورما ھم 
 ن آ در بطور روشنده بود که بايد خواسته دادخواست خواست يک ستون خاصی قرارداده شددا

   .رح شکايت نوشته شودبزرگتری ش نوشته شود وبعد درستون

ايرانيان عليه جمھوری اسالمی انتشار  دربيشتر مقاله ھا وشکوائيه ھائی که دررابطه بامبارزه ما
ت علوم نيست که  خواسته نويسنده چيسدارد م ی کهدلچسبوباھمه تفصيل وانشاء مرغوب می يابد 

ھم  قاله ھای روزنامه ھافقط مقاالت نيست سرم ،کی وچرا خواستاراست از اتحقق خواسته اش رو
ل است مينويسيم برخی سا ١٠نکه آ با< :روزنامه صبح ايران نوشت ؛ھمين ابھام روبروست با

  >ميگويند مانميدانيم که شما چه ميگوئيد

   .ن مقاله فھميده نميشودآ دليل توجه گاليه ھم از ،بيشتر مقاالت حالت گاليه دارد ولی باوجود اين

قای نادرپيمائی منتشرشده است که آنوشته  »رزو ھای برباد رفتهآ«ان اخيرا مقاله مفصلی تحت عنو
دريافت نياز به بنده باھمه عالقه توام باعادت که به خواندن نوشته ھا دارم ودقتی که به اعتبار

متاسفانه دستگيرم نشد که نويسنده چه ميخواھد وازکی ميخواھد وچرا موضوعات بکارميگيرم 
   .ميخواھد

يا منظور وھدفشان ازتنظيم مقاله گاليه آنويسنده مقاله تفھيم بفرمايند که  ردم کهک احساس عالقه
   .است ويا پيگيری ھدف مبارزه ودراين صورت چه ميخواھند وازکی وچرا ميخواھند

 بااحترام                                                                                              


