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  دوشهادت معتبر درباره
  مسئوليت ناشي ازراي دادن

  حقوقدان -ميرفيضا

مسئوليت  دررابطه با تحريروئی ارائه گرديد که متضمن دوشھادت ديوي ١ امانی خانم سحربرنامه در 
   .اجتماعی درمشارکت درانتخابات است

ديده ميشد ولی  او اول با وجود اينکه تصويرروشنی ازخص شبود که ن تن ويديونشانگرحضوردوآ
متاسفانه بنده نتوانستم نام ايشان رابگيرم که اين تحريرازبابت معرفی شاھد که يکی ازارکان شھادت 

 ميشناسند را است ناقص نماند اکنون ازجاويد ايران درخواست ميکنم درصورتی که نام شاھد مزبور
  .ازاين تحريررفع نقص بفرمايند

، و شخص دوم محمد ملکی که مزورانه در تظاھرات محمد نخست عبدالکريم سروش استشخص 
   ھارا نگاه کنيد.رکت ميکند. نگاره نوريزاد ھم ش

   شهادت شاهد  

شھادت شاھد درعبارت 
صريح وروشن اين بود 

سال پيش  ۴٠که اگر
قوه تشخيص امروز 
راداشتم ھرگز انقالب 

   .نميکردم

اولين برداشت سطحی 
ازشھادت شاھد اين 
است که اوال قوه 

امروز ما اجازه شرکت  بکلی متفاوت است ودوم اينکه قوه تشخيص شسال پي ۴٠تشخيص امروز با 
   .را نميدھد درانتخابات

                                               
آغاز برنامه افق ايران وابسته به پيشتر در تلويزيون کانال يک شھرام ھمايون آگاھی ھای روز را ميخواند. از  واين بان - ١

زنانه شورای ملی (تجزيه طلبان)! » دالک«با  ٢٠١۶نوامبر  ٧روز به تلويزيون افق ايران پيوسته. در » شورای تجزيه طلبان«
اين گفتگو نازيال گلستان شرح در ی انجام داده و قطعه فيلم ھايی نشان داده است. در رابطه با انتخاب ھای رژيم اسالمی گفتگوي

المی است و انتقاد و انتخاب ھا براساس قانون اس باره اينکه مجلس بر اساس قانون اساسی رژيم اسالمی اداره ميشود مفصلی در
ما  از جمھوری اسالمی ميدھد ولی آنگاه که سحر امانی نظر اورا درباره تحريم انتخابات ميپرسد ميگويد واژه تحريم عربی است

دارد روشن و نمايان ھمانند يه طلبان)! حضور ضد و نقيض ھايی که در بدنه شورای ملی (تجز -م کنيمات را تحرينمی توانيم انتخاب
 ک-خورشيد در اين گفتگو حضور دارد. ح
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 ، زيرا ازم وپشيمان ھستند ھمين برداشت وبيان رادارنددنا ۵٧ھمه کسانی که ازمشارکت درشورش 
منتھا کسانی مانند شاھد ندای وجدانشان را تبديل  ؛نچه درکشورميگذرد بسيارمتاسف وناراضی ھستندآ

 ولی تصورنميکنم ھيچ وجدانی فارغ وخالی از ؛اط ميکنندبه بيان وعرضه ميکنند وبسياری خيراحتي
  .چنين تاسف وندامتی باشد

وه تشخيص کاملتری ـــل به قبھرحا که اگرظرف سی وھفت سال گذشته ,شھادت مزبورکاشف است
گاه تربه مسائل ميکند  نسبت به کاری که آ که بطورقھری زمان انسان را با تشخيص بيشترو رسيده ايم

استفاده ميکرده يعنی نه  بودکه ناشی ازتشخيص جامع ودرست تفکرديگری از مکرده اي ۵٧ش شور در
     .ن ازجمله شرکت درانتخابات خودداری مينمودهآانقالب ونه درتبعات  در

جمھوری اسالمی بسياری سد درکشورساخته که اصال  که ھمين روزھا خبری درسطح جھانی منتشرشده
 چرا؟ زيرا يک راه قانونی و ,چ کشوری نميتواند ممکن باشد. چيزی که درھين جمع نميشودآبی پشت آ

 داردبادانی آوعنوان  حمايت شده برای غارت کشوراست درارقام بسياربزرگ که ظاھری ھم قابل قبول 
 که اگر است  غاسی آ ميرزان ضرب المثل تاريخی آ ورآدرست ياد   .باطنش غارت وچپاول مال کشور و

مليون غارت قانونی که  ،ب جمع نميشود مليونآاگرپشت سد  ,که ميرسدب نميرسد به نان آکندن چاه به 
گيری بوجود بآمارميدھد که فالن تعداد سد ساخته شده ولی درباطن آ درظاھر ،صورت گرفته است

   .نيامده ولی پول ھنگفتی تحت عنوان سد سازی چپاول شده است

ردرميان زنان خطری بسيارجدی ھمين روزھا پليس جمھوری اسالمی اعالم کرده که مصرف مواد مخد
 يک پژوھشگری بنويسد يک چيزاست ووقتی پليس جمھوری اسالمی ميگويد چيز اگر . اين خبررااست

 ن است واال چگونه ممکن است کسی که مسئول جلوگيری ازآديگری است که نشانگرنبود قبح برای 
 رگذاری ھای خارجی واين پرروئی وبی پروائی اين خطرعمده  را به خب مصرف مواد مخدره است با

  .لوگيری ازاين فاجعه است نشان بدھدو يا عجزناتوانی خودراکه اولين مسئول جداخلی اعالم کند 

 ده ايران اززيادمان نرود که مصرف مواد مخدردراسالم حرام نيست واستقبال مردم اسالم  = حاشيه
 مخدر دقيقا ازقوانين ضد وقانون مجازات جمھوری اسالميی نسبت به مواد ؛گناه نميباشد مواد مخدر

  )پايان حاشيه(            .ن استآاسالمی است ويکی ازدالئل مھم ازدياد مصرف مواد مخدرحرام نبودن 

ودرتوضيح به  >مشکل اصلی اقتصاد ايران فساد استخنرانی گفت <سھمين ديروزشيخ حسن دريک 
   .تکم وکيفيت فساد اشاره کرد ولی جرات معرفی مراکز ويامرکز فساد را نداش

   .فساد دقيق به عھده خود اوستزاين اعالم را کسی ميکند که مسئوليت جلوگيری ا

 بشو ناشی از. اين حالت بلھيچ مقامی درکشورنيست که حاضربه قبول مسدوليت قانونی خود باشد
   ؟چرابايد به بقای جمھوری اسالمی با شرکت درانتخابات رای داد  ؛ماھيت نظام جمھوری اسالمی است

يخ وبن فاسد رای ــــمسئول اين نابسامانی غيرقابل عالج ھمه کسانی ھستند که به بقای اين نظام ازب
     .ن شرکت ميکنندآينده آداده اند ويا درانتخابات 
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يا آ. خوب دارد که شاھد اعالم کرده است ھرکس ذره ای احساس انسانيت داشته باشد ھمان احساس را
ن آکه معنای  انی ميرود ودرانتخابات پيش روی شرکت ميکنداين شاھد باچنين درک واحساس پشيم
ن اجازه برای غارت کشوروفروش زنان ودختران به آ؟ که معنای تجديد بيعت با جمھوری اسالمی است

ی ونقض حقوق انسانی ايرانيان بعالوه نان وادامه بيکارآکشورھای عربی وزمينه سازی برای فحشای 
   .مسلما خير -برجام)( ؟سال برملت ايران است ۵٢مريکا بمدت آحاکميت کشور

مد يعنی ندامت آگان درانتخابات جمھوری اسالمی پيش خواھد شاھد حالتی راکه بعدھا برای شرکت کنند
 ۴٠را متوجه خطائی ميسازد که خود شاھد در اننآپشيمانی را ازھم اکنون به ايرانيان عرضه ميکند و و

   .ه استکرد ۵٧سال پيش يعنی شرکت درشورش 

 >وبارپايش رادريک سوراخی نميگذارداالغ دادبيات وفرھنک ايرانی  ضرب المثلی دارد که ميگويد <
مومن ازيک سوراخ ست که ميگويد <مده اآی عين اين ضرب المثل درادبيات اسالمی تحت عنوان حديث

ازتجربه  ،گيرد، ازگذشته درس تجربی ميب نميزندآ> يعنی مومن  بی گداربه دوبارگزيده نميشود
 ديگران استفاده ميکند ودرتطبيق مورد وقتی شاھد ميگويد اگرمن انقالب کردم اشتباه کردم و

 عنی يک مسلمان ازتجربه او بھره ميگيرد واگراالغ ھم باشد دوباره پايش را دراظھارندامت ميکند ي
  .سوراخ انتخابات که درواقع يک دام است نميگذارد

  اما شاهد ديگر

ھران قای محمد ملکی است که اولين رئيس دانشگاه تآه اميد وارم اشتباه نکرده باشم شاھد ديگرک
نطورکه آ اودررديف مخالفان سرسخت رژيم سلطنتی ايران نيز بوده و .منصوب جمھوری اسالمی است

   .ام جمھوری اسالمی زندان ھم رفتهخود او گفته است ھم دررژيم مشروطه ايران وھم درنظ

ياری  ،گان درانتخاباتارقائم ومحکم به استواری مسئوليت اجتماعی شرکت کنندشھادت ايشان بسي
   .او با صورتی سرخ وبا قھروغلبه وجدان فرياد کرد حقوقی ميدھد

ن يک رای که به آ از ازھمه شما معذرت خواستم وازھمه شما خواستم دادگاه تشکيل بدھيد ومرا<
  .>جمھوری اسالمی دادم مرا محاکمه کنيد

  ي وجدانبيدار

يکباره بيداروھشيارشده واحساس ميکند که نميتواند باراتھام را  یديده شده که گاه وجدان تبھکاران
 فشار نقدرآديگرتحمل کند واينجاست که يا خودررابه دستگاه قضا برای مجازات معرفی ميکند ويا 

وجدانشان  زياد است که بمردم کوچه وبازارمتوسل ميشود که اورا برای خطا وجنايتی که کرده است 
   .محاکمه کنند

نجا که مشھوراست  مدرس که ازشخصيت ھای سياسی آ تاريخ نظايری ازمورد راثبت درخود دارد که تا
 لمان درجنگ بين الملل وشرکت درآاول ايران صدر مشروطه بود بمناسبت ھمکاری با  زومذھبی طرا
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 شوردولتھای روس وانگليس  متھم به خيانت به کلمان برای مقابله باآ ودريافت کمک ازدولت درتبعيد 
قای محمد ملکی با آودرست  مانند  شد ومدرس کسی نبود که تاب تحمل اين اتھام سنگين را داشته باشد

   .تفاوت اينکه درمجلس  فرياد کرد که مردم مرامحاکمه کنيد واگرمقصرم مجازاتم کنيد

  شخصيت شاهد

ختم الکالم  گاه شھادت به مناسبت شخصيت شاھد ؛شخصيت شاھد است ،يکی ازارکان اعتباری شاھد
 محمد ملکی يک فرد عامی ومعمولی نيست بھرحال دريافت ھای علمی دارد که  تجربيات وقای آاست 

، نھم متفکرانهآمشارکت جدی داشته  ۵٧درشورش  ميسازد.ازاعتبارخاصی برخوردار  را شھادتش
به  وقتی ،مھمترين مقامات کشور که رياست دانشگاه تھران بوده ازسوی شورشيان محول او شده

 ن را درحد خيانت به کشورآ قائل به اھميت ميشود که مسئوليت ناشيه از نقدرآھمان يک رای که داده 
گان درانتخابات تائيد توجه مسئوليت اجتماعی ناشی ازشرکت درانتخابات به ھمه شرکت کنند ،ميداند

   .استپيش روی کشوراست  ودرکالمی ديگرتائيد تحرير مسئوليت اجتماعی شرکت درانتخابات 

. شاھد دقيقا به سنگينی اتھامی که شاھد يک فردعادی نيست که معنای محاکمه ويا اتھام خيانت رانداند
براين اعالم صريح ميباشد واقف است بنامتوجه او وھمه شرکت کنندگان درانتخابات جمھوری اسالمی 

به اعتبارحديث منسوب  شاھد متضمن اين دريافت است که اگرگيرندگان پيام وشھادت او مسلمان ھستند
والاقل مقام وموقعيتی برابر وباالترازاالغ برای  ،به محمد واگربافرھنگ وادبيات ايران سروکاردارند

   .خودشان قائلند خودشان رابه معرکه انتخابات نزديک نميکنند

   

  

 


