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  حقوقدان -اميرفيض

با  (مبارز نستوه) قادریقای مھدی ميرآيار چند روز قبل مناظره ای بين ايران ،بطوريکه استحضار داريد
   .ن داخل ساختآبه  را اميد دانا صورت گرفت که بعدا تحريرات ھم بنحوی خود

که ھمگان ميدانند که  چرا ؛ن مناظره وارد باشدآتحرير حاضرمايل است قدری بيشتردراطراف اکنون 
نھا آ حد فرصت به رد در نبوده و ن بکنارآمحکمه صحرائی وتبعات  و نسبت به نامه ھشدار ،تحريرات
   .ن برنامه  کوتاھی نکرده استآوردھای فاسد آاز بيان دست و مورد نوشته) ٣٠(بيش از  پرداخته

  وردها Ĥدست

  ود)** حلِ (كي بود كي ب
وتائيد سکوت  قادریقای ميرآاعالم  وردآل تحريرات نرا درجھت تکميآوردی که ميتوان آنخستين دست

   .ميز اميد دانا بودآ

 توضيح اينکه تحريرات وابسته به توطئه نامه ھشدار نتوانست عامل وبانی ويا دالل مظلمه اين توطئه و
ده بود که اوھم دخالتی درموضوع نداشته نجا که اميد دانا مدعی شآ از وجنايت تاريخی را مشخص کند 

شخصيت ھای  از ای سوی عده از مدعی بود که طرح نامه ھشدار امضا کنندگان جای دارد ونيزکنار در و
دالل  نتوانست و سردرگمی روبرو شد با ،، تحريراتمدهآحقوقدانان بتحرير در ريامھر وآزمان شاھنشاه 

ن توطئه آ فراستی از احمد قایآدفاعيات مفصل  اعتبارتنھا به  و ...مظلمه اين جنايت را دقيقا معرفی کند
ن توطئه ميتواند آرنامه ريز ب و اين فرض را برای تحريرات ايجاد کرد که مغز متفکر ،نآپيوستگان  و

   .باشد فراستی

   قادريقاي ميرآگواهي 
خواسته  اين مناظره شخصا گواھی داد که اميد دانا به ايشان رجوع کرده وبا اصرار در قادریقای ميرآ

داری ازامضا به ايشان ھم تذکرداده که  خود عالوه بر قادریقای ميرآ است که نامه ھشدار را امضا کند و
   .نرفته  است اين کارخيانت وکارنادرسی است وايشان زيربار

ن آوردن آالل مظلمه وعامل به حرکت درن ميدھد که اميد دانا ھرچه باشد دقای ميرقادری نشاآگواھی 
نسبت به عامل ومحرک طرح  ابھام تحريرات  ،قادریقای ميرآ ازبا تشکر بنابراين وطئه  بوده است ت
  .ن توطئه کثيف تاريخی بنام اميد دانا ثبت ميگرددآ و ن اصالح ميشودآو تبعات  مه ھشدارنا

   .> ھمين مورد استرخودش را نشان ميدھدخآزخم بدخيم يند <اينکه ميگو
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که اميد دانا يک  ؛يد اين استآتائيد اميد دانا بدست مي و قادریقای ميرآورد ديگری که ازشھادت آدست
دست ودخالتی نداشته اکنون معلوم ميشود  دروغگوست  زيرا عليرغم ادعای او که درتوطئه نامه ھشدار

   .ن توطئه خود اميد دانا بوده استآکه عامل وقوه محرکه 

  ابهامات درمسيرمناظره

بنابراين مناظره  ؛برای رسيدن به حقيقت ،برخورد نظرات است يدآنامش برمي نطور که از، ھمامناظره **
  .دبتوان به مناظره اعتباردا اشد  تاجوھات کم اھميت تری بايد برخورداربو جه مھم وو دو از

  شرط صالحيت 
يعنی مناظرين  ؛است یصالحيت موضوعن به معنای آ صالحيت طرفين مناظره است و ،نخستين شرط مھم

اگرموضوع مناظره امور طبی باشد  ،مثل در نسبت به موضوع مناظره اشراف اعتباری داشته باشند و
ن آ درمانی باشند واگرصنعتی است ويا ورزشی است شرکت کنند گان در طرفين طبيب ومتخصص امور

   .معروف باشند ،امور

 ايشان کارسياسی نميکند وتنھا اطالع<ت شده اس ور که درتحريرات نقل قول ازخودشاميد دانا ھمانط
اين است که موضوعاتی را که ديگران ويا  رسانی  ای شغل وتصدی به عمل اطالع> معنرسانی ميکند
   .ميرساند را به اطالع ديگران نھاآميشود ايشان منتشر بصورت اخبار

طرف  ،عرفی شده استکننده ومحقق م يک وبالک نويس يعنی اظھار قادریقای ميرآ ،درمناظره مزبور
 که درمعنا ميشود نامه رسان و س ويايک محقق باشد نه اطالع رسانبالک نوي مناظره ايشان بايد يک و

  ت.ربا يا ويا ناقل قول ديگران 

   .دراين مناظره رکن ظرفيت که الزمه اندازه گيری وقضاوت است مفقود ميباشد

 ماجتی ھم دری درنقل قول ندارد اصراروسناقل قول ديگران است وچون ناقل مسئوليت ،اطالع رسان **
  د.امه رسان که نامه را ميدھد وميروقبول قول ديگران نبايد داشته باشد مثل ن

 )پريشان( يد      اگرصواب  بود ورخطاست معذور استروايتی که کس ازقول ديگران گو

حتما اتھاماتی را که به توام با تعصب وعصبانيت داشت که  ن مناظره اصرارآ درحاليکه اميد دانا  در
  .بقبوالندرا اعليحضرت وارد ساخته است 

   محدوديت موضوع مناظره

سه گانه ايران ونام خليج  مورد جزاير محدود به دومطروحه درمناظره مورد بحث درمناظره مسائل  **
صالحيت  در رد وتخصص دا و درابعاد مسائل سياسی است که نياز به تبحر نھا آ دو ھر  ؛فارس بود
 نراآ که صريحا مقام وموقعيت فعاليت خود را محدود به اطالع رسانی کرده ويست خاصه اميد دانا عامه ن

   .نموده است و تکرار چند بارھم اذعان
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ن جرم آعدم رعايت  ست وحتی تخلف ونظام صالحيت يکی ازمھمترين ارکان بقای اجتماعات بشری ا
   .ظره شناخته نميگرددتلقی ميشود لذا روالی که درمناظره مزبور ديده ميشود منا

 > ھمين را ميگويد که ھرکس بايد درتش به انبان خودشآھرکسی کارخودش بارخودش  ضرب المثل <
  .م خود شخص برای خودش  تعيين نميکندھکاری دخالت کند که صالحيت دارد  وصالحيت را

  موقعيت نظر وحكم 

برخورد با نظرات ديگر به حکم  وتعاطی  از . يعنی نظر بعدرای است مقدمه اصدار نجا که نظرآ از **
توانند حکمی داده اند نمي بت به موضوعی نس مناظره وبرخورد نظرات لذا کسانيکه قبل از ،منجرميشود

  .دادرسی مدنی) ئينآمناظره شرکت کنند ( در

را که  ،اعليحضرت نماد ملی ايرانيان ،مناظره مزبور يد دانا که ازسالھا  قبل ازام ،اھنمائی اصل باالر با
ه بدترين ود اميد دانا ھم اين حکم اصيل وحقوقی وبنيادی ايرانيان نسبت به اعليحضرت  را قبول داشته بخ

اين چنين  ؛)عالقمدان به کلکسيون فحاشی ھای اميد دانا رجوع فرمايند( کرده فحاشی ھا متھم  اتھامات و
اعليحضرت رامحکوم  حکم ورای کرده و شخصی که قبل ازشروع مناظره نسبت به موضوع مناظره اصدار

ساخته  نميتواند طرف مناظره قرارگيرد اگرچه اساسا کارش فعاليت سياسی ويا تحقيق باشد زيرا موضوع 
   >.مصادره به مطلوب ميگردد<مشمول قاعده 

  تكميل كلكسيون فحاشي 
 که دررا  نزديکی به معنای حرام زاده است > که رساگرناپھلوی< و اتھامفحش   دن کلکسيون بايآ بر

، ناپھلوی ھمانند نامرد -مصرف گرديد اضافه شودنسبت به اعليحضرت  ھمين مناظره ازسوی اميد دانا 
نھا به معنای نفی صفت است ودرتطبيق مورد ناپھلوی ميشود کسی که ازصفات پھلوی آامثال  نفھم و
   :ين بيان سعدی کهاست وميشود مشمول ا بدور

  پسر کوندارد نشان ازپدر     توبيگانه خوانش نخوانش پسر

 حرکت بسيار اميد دانا با جعل و ؛ظره اعالم کرددراين منا قادریقای ميرآنطور که آ و يعنی حرامزاده
 کينه ورزی  و رتحقي رفسنجانی به تصوير اعليحضرت نمائی از الصاق تصوير زشت ونامرادنه ای از

لمان ھنگام آھای ايرانی مقيم  سابقه اين کاررا ميتوان درعمل کمونيست(ئه داده است ساخته وارا
موردی فحاشی اميد دانا وھمراھانش به اعليحضرت   ٣١بنابراين برکلکسيون  )لمان يافتآسفرشاھنشاه به 
  .ی افروده ميگرددگاتھام حرامزاد

  مناظره نسبت به موضوع است نه اشخاص

، داوری وياحکم ، نسبت به اشخاص قضاوتنه نسبت به اشخاصضوعات است مناظره نسبت به مو **
 نظرميکرد نسبت به موضوع اظھار قادریقای ميرآ بحثد مناظره مور در  ميشود قضائی ناميده ويا اصدار

  جرح و جدل.ميشود  .نميشود گفت مناظره اين را ،اميد دانا روی شخص و
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موضوعات ن آعلمی نسبت به تخصص وصالحيت  ،ظرنسبت به موضوعاتناظھار ھمانطور که الزمه **
 ن قواعد اجازهآرعايت  ھا ھم مالک خاصی دارد که جامعه بهاست  داوری ويا قضاوت نسبت به شخصيت 

اخالقی وارد قضاوت نسبت به شخصيت به فساد  محشور بد سابقه و دمآ ويا بی پا و سربی  نميدھد که ھر
ھيئت ھای خاصی مورد قضاوت  شخصيت ھا درشرائط خاصی وبوسيله اشود چنانکه درھمه کشورھھا 

  .قرارميگيرند

    اهانت به ملت ايران 

وابستگان  اميد دانا و اين واقعيت را درحاليکه اعليحضرت رضاشاه دوم نماد ملت ايران شناخته ميشود و
نماد ملت ايران را به اتھامات درحدی نيست که  وھيچکس اميد دانا، اعالم کرده اند و به او قبول داشته

فرين بگويد به کسانی که به رضاپھلوی توھين آ< نی با موجوديت ايران محکوم کند وازجمله دشم
است که حدی نسبت به نماد ملی ايرانيان يعنی توھين به ملت ايران  توھين واھانت وفحاشی    ؛ميکنند>

 و چنين توھينی درتاريخ سياسی وفرھنگی ايران کامالن نميشود قائل شد آوسنگينی اتھام  بربی شرافتی
   .سابقه است بی

  حسن نيت درمناظره

اين برنامه  ؛، مباحثه وبحث رسيدن به حقيقت ورفع تعارضات ونزديکی نظرات استرض ازمناظرهغ **
کينه ودشمنی وپيش داوری نميتواند حرکت  کامال بدور از پھنه ھای حسن نيت وبيطرفی کامل و در جز
بی ادب ودشمن درجه يک نماد ملی  ،نه جويد دانا درموقعيت يک فرد کيمناظره مورد بحث ام در ؛کند

ھست  سوابق ومصاحبه ھا وتھاجمات قبلی اوھم به اعليحضرت سابقه ای بود و خودش را جلوه داد و
  .که نشان ازبی مصرف بودن اين مناظره ميدھد

نتيجه مناظره بوده و اميد  جھت تحصيل از در متانت رامش وآ با قادریقای ميرآيعنی يکطرف مناظره 
 برای اينکه ھدف اميد دانا از ؟ميدانيد چرا. شکارخودشآوجاھت دادن به خطاھای  حفظ و در دانا سعی

   .ن تھاجم به اعتبارملی وھويتی شخص اعليحضرت استآمد ھای آبرنامه توطئه نامه ھشدار وپي

   برداشت ازنتيجه مناظره

 تحرير تمايلی به ورود دراين  ؛ديده نميشود ارکان الزم دررعايت مناظره مزبور ونظربه اينکه شرائط 
  :ت که سعدی ميگويديد ھمان اسآن مناظره برميآ ظاھر نچه که ازآن مناظره ندارد ولی آجه گفتگوھای يتن

  رنگ ورخساره نشان ميدهد ازسرضمير

ولی ھرگز ديده نشده است که  ،ب ھم ميگذارندآميزسخنرانی ھا يک ظرف  ديده شده است که در **
چه  ن چيست وآيا مناظره کننده فصل به فصل قوطی ھای نوشيندنی که معلوم ھم نيست درون  و سخنگو

ته قوطی ھای ن نوشيدنی معتاد ونيازمند باشد که آبه  نقدرآ ون مخلوط است سربکشد آ موادی در
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ضمير  نشانی از . اين چيزی نيست جزنوشيدنی راھم بليسد
. است بودهاميد دانا مسلط   التھاباتی که بر نگران و
اری ورنگ ورخساره او کافی بود دضعف درخود ،پريشانی

نتيجه مناظره   برداشت درست ازکه ھربيننده ای را متوجه 
مناظره رسوائی  وبه اين درک برسد که ھمان ظاھر بنمايد 
، و حرکت ھای ناموزونبرای اميد دانا فراھم ساخت بزرگی 

ظره  منا، عدم کنترل وشکستن عھد توسل به مداد وکاغذ
ماده تھاجم ھمه وھمه بيان کننده آوچشم ھای خيره 

   .رسوائی اين مناظره است

اميد دانا تاقبل ازاين مناظره اعليحضرت را جناب  **
شاه کبير  نوه رضا فرزند شاھنشاه و ونماد ملی ، شاھزاده
 ھمين مناظره يک دفعه ورق فھم وشعور در ؛ميدانست

اين چيزی جزاين نيست که  »حرامزاده«د ملی ايرانيان شد نما ايشان برگشت وھمان فرزند شاھنشاه و
ن آنھم درحدی که نتوانسته معيارمھمی را که برآ ؛باخته است را مناظره خود تحت تاثير فشار ،ااميد دان

  . تکيه داشت خرد نکند

   .ويزان ميشود کارش ساخته استآمتھمی که به اين دست پاچگی ودوگانکی  ،دريک جريان تحقيق

متعاقب تکذيب ھای قبلی او نشان  و وری توطئه نامه ھشدارآقاطع ونقش داللی او درگرداثبات حضور **
به اظھارات چنين فردی بايد ھمواره  و ،ن مناظره درمقام يک فرد دروغگو قرارگرفته استآ داد که او در

تی جناي ن است که متھمی حضوروشرکت خودرا درآدرتطبيق مورد ھمانند  با احتياط وسوء نيت نگاه کرد 
   .نرا ثابت ميکند ومتھم ھم سکوت مينمايدآاوضاع واحوال خالف  ميشود وبعد شھادت و منکر

پشت شيشه  روانشناس از ق چند متخصص وات، درخارج ازامتھمين قھای استنطاق ازاتديده ايد که درا **
 مالحظه وضع غيرعادی و نھا ازآ؟ واعمال متھمين ھنگام استنطاق ھستند رفتار ھای يکطرفه ناظر

 که بايد تشخيص نچه راآ متھم ،ب کردن مکرر وحرکات دست وپا وعضالت صورتآتھابات وطلب ال
  .ميدھند ،يدھند

   دعوت به همدلي

متقابال فرصتی  و جام اين برنامه سپاسگزاریبمناسبت ان قادریقای ميرآ فرصت را مناسب دانسته از
 حرکتی زشت و در ،فحاش به نماد ملی ايرانيان ،نام فرمان اين بچه بد قايانی که زيرآ ھا و است تا خانم

    .خودشان بنمايند لوده شده اند فکری برای رفع اتھام ازآقابل قبول  غير

   پبش ازان کزتو نيايد ھيچ کار><    تا فرصتی است  زنکبت گريزکن      

 


