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  حقوقدان -اميرفيض

مسلما با واکنشھائی ممکن  و ،غيرقابل تحمل است و دقيقا ميدانم که اين تحريربرای عده ای مشکل ساز
ه است حق شدن تنظيم آدرباره ادعانامه خودسرانه وتبعات  حاليکه سی تحرير ولی در ،شود است روبرو

چراکه  .بود گفته نشود نمودار نامه ومحکمه صحرائیعامخالفت با مدعيان اد ضعفی که درجبھهنيست که 
شناخت ضعف ھمه مھمتر از و ،انسانی کار ،نه کتمان وقايع کاردرستی است ونه اينکه خودداری ازتکليف

 ھان دوست ران ، خصم است که دردوستی که عيب دوست نگويد<ينده است آ در الزمه درستی کار
  .>بکوبد

  ادــقــتــان

اره متوجه کالم وعمل ديگران تکليف انسانی شناخته شده است ھمووانتقاد که بعنوان يک عمل خوب 
ازناحيه خود نويسنده وتنظيم کننده  نويسنده کردار و چرا اين عمل خوب ومساعد نسبت به گفتار .است

يا سيب سرخ برای دست آ< ،مفتوح نشودودرکالمی روشن چراباب انتقاد ازخود  جريان نيابد تحريرات
  .>چالق بد است

  انتقاد درتحريرات 

نسبت به تحريرات مربوط به اتھام و محکمه صحرائی نسبت به اعليحضرت انتقاداتی ازسوی منتقدين که 
که پاسخگوئی  ،مدآان محکمه صحرائی ونيزطراح نامه ھشداربوده به ميان گمحدود به ھمان تشکيل دھند

ن وارد است که آتبعات  و ولی انتقادی ھم به کيفيت برخورد سلطنت طلبان با نامه ھشدار ،تھم شده اس
   .ن متوجه محرر تحريرات وبخشی متوجه ديگران استآ بخشی از

  نخست انتقاد برتحريرات

ولی  ؛انتقاد ازخود> داد وجود داشته باشدن عنوان <آممکن است برتحريرات انتقاداتی که بتوان به 
به  بيماری ساديسمنھا که ميتوان گفت موجب تنظيم اين تحرير گرديد عنوان آه مھمترين بنظرميرسد ک
   .اميد دانا بود

  : ضعيف ميسازد زيرا را عنوان ساديسم به اميد دانا توجه اتھاماتی راکه او به اعليحضرت داده است
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وبيماری ازاسباب سلب اراده درست وقصد کامل درارتکاب جرم است  ،ساديسم نوعی بيماری است **
تبعات اتھام خيانت به ملت که اميد دانا متوجه اعليحضرت  و ثارآلذا بمنظور اصالت تحريرھا وتوجه کامل  و

تحريرات  از اخود را باکمال ميل پذيرفته ام وموضوع توجه بيماری ساديسم ر بنده انتقاد ازکرده است 
داده شده  به اعليحضرت نسبت  که اميد دانا دررابطه با نامه ھشدارنسبت یجه  اعماليتحذف ميدانم ودرن

    .اراده وسالمت عقل ونفس قرارگرفته استدرمجرای اصالت قصد و

نچه مطرح است عقيده سياسی ومسائلی است که بعقيده سياسی آدوم اينکه  درمبارزات سياسی  **
 نه مسائل شخصی ازقبيل بيماری ويا رفتارھای شخصی و افراد، ازجمله ارتباط وعامليت ،ميشود منجر

عمل متھم کردن محکوم کردن نھا زيرا اين مسائل فرعی صورت مسئله که نفس آخانوادگی وامثال 
  .تحت الشعاع قرارميدھد را اعليحضرت است

    توجه انتقاد به ديگران

بارزاتی موضوع اصولی متاسفانه دربرخی ازواحد ھای م ،نآی مد ھاآپی  و نامه ھشدار درجبھه مخالفانِ 
   .ارکان اصلی مبارزه است ناديده گرفته شده است والزمی که از

  >نآن ميدانند وگروه ديگری غيرآ<موضوع اصلی درمبارزه سياسی  اعتقاد سياسی است که گروھی 
   .ويا سالئق شخص وحتی اخالقی استا جنسيت ويا باورھای دينی وياد سياسی منزه ازاخالق انسانی اعتق

   .نھا با کار ويا مبارزه سياسی ھدف وحقيقت واصالت کارسياسی را منحرف وضعيف ميسازدآتداخل 

تفاوت  مت حقانيت اعتقادسياسی با مبارزه سياسی درمرحله اثبا ھا، انتخاب افراد برای قبول مسئوليت
اعتقاد  یبيان کننده وجه تمايزبين رفاقت ازطريق ھماھنگ >اول طريق بعد رفيقعبارت معروف < ؛است

  .ميزش اجتماعی استآبا رفاقت ازطريق 

  ريشه گرايشهاي اعتقادي واخالقي

 اعتقاد وانديشه وفکر اعتقاد سياسی مربوط به شخص نيست بلکه جريانی است که -توضيح اينکه  
 . درھای فرھنگی بارورشده استجريانی است که ازنص ويا ريشه  .ميگيرد ن جھت قرارآ شخص در

يد وريشه ھائی ازاصالت آگرايش ھای اخالقی جريانی سطحی است که برای انسان ھا بوجود ميحاليکه 
سطحی  و زود گذر رفاقت بدون طريق. به ھمين دليل است که ممکن است موقتی باشد و حقانيت ندارد و

   .است

  >خلل استد بنای رفاقت که خالی ازوَ ديرگسل بُ <

  وامــــا بعد 

رد  ارائه استدالل و ن جبھه بجای مبارزه سياسی وآنامه ھشدارمواردی وجود داشت که  ندرجبھه مخالفا
نامش ميتوان  ن به مسائل اخالقی پرداخته بود دريک جبھه که ظاھرا به اعتبارآبرنامه مزبور وتبعات 

مورد  در واژه ھمجنس بازبار  ١٠يش از) بپادشاھی ايران ئينآسربازان شناخت (ن جريان آ مدآنرا سرآ
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 »ابنه«کلمه  ھم اين واژه خسته کننده شد ازچون برای گوينده برنامه  و ردهکاميد شريفی دانا مصرف 
ھم معنا کرد وھم راھنمائی که اين واژه عربی است نرا تفھيم کند آنکه به شنوندگان آاستفاده کرد وبرای 

  .رداجرا بگذانمايش ونرا به آوتنھا کاری که نشد عمال 

بيننده  فضای برنامه را اشغال کرده بود که اگرنجا آتا  وھمجنس گرائی اميد دانا »ابنه«موضوع 
با دقت  زيرا ن اعمال خالف اخالق است تصوری نامربوط نبودآکه برنامه مزبوربرای تقبيح  تصورميکرد

، بود دانا سوی اميد  از واقعی موضوع که توجه اتھام خيانت به اعليحضرت نصرع ويژه ای ممکن بود
   .ن برنامه مشاھده شودآ در

  انتقاد به عمل سازمان 

 )انتشاررسانه ای( دارد اختيار ن سازمان درآامکاناتی که  نھم باآ ؛ن سازمان کارسياسی نيستآاين اقدام 
   :موجب اين توھمات ميشوداصالت دفاع را تضعيف ميکند و ،دخالت دادن خصوصيات اخالقی افراد

ورد که چون پايه ھای دفاع ضعيف است با پيوند زدن به مسائل خصوصی آاين توھم رابوجود مي -١
   .غيره ميخواھند برای دفاع ايجاد مشروعيت قبول نمايند و وھمسر

 به اثبات ادعاھای خود و موظف اميد دانا رابجای مزبورذھنی ديگراين است که سازمان  تبادر -٢
نھم فساد آ ،دعوت به اثبات پاکی اخالقی کرده است ،بنمايد اصالت محکمه صحرائی لدلي ازابر

اخالقی که درکشورھای اروپائی وامريکا واساسا دين مسيح رنگ تازه ای يافته است تا جائی که 
رفتاری که  ارمنستان گفته است کليسای کاتوليک بايد به خاطر پاپ فرانسيس دربازگشت ازسفر<

  )ھفتم تيرماه سال جاری(                   .کند>با ھمجنس گرايان داشته عذرخواھی 

اقدامات واتھاماتش  ،اگراميد دانا مشمول اتھام گی وھمجنس بازی نميشد ،توھم ديگراينکه -٣
-عليرضا ( ئين پادشاھیآسرباران ودرکالمی ديگر سازمان  ميتوانست درمسيرتوجه قرارگيرد

 اتھامی که اميد دانا متوجه اعليحضرت کرده و از اتھام گی بودن را مھمتر )قھرمانی -شھباز
   .اندميکند ميد

را  جمله اميد دانا که خود ادعانامه ھشدار از کارانِ  دران مشکل ديگر بھانه ای ميشود به دست -۴
اتھام ھمجنس گرائی  به دفاع از بجای اثبات ادعاھای باطله و متن معاف سازد در حضور از

  .اختصاص داد به اين کار ھم  که  يک برنامه خودش بپردازد

اين  ،بحساب می آوردسازمان سلطنت طلب يک  خودرا نکه چون سازمان مزبورآ مشکل بزرگتر -۵
به اين دليل است که اتھام ناروای  بيراھه ھا به حساب مبارزه سلطنت طلبان گذاره ميشود و
   .فحاشی وسبگ گوئی به سلطنت طلبان نسبت داده شده است

  مسير ادعا ورد ادعا

 الزمه محوادعا يا رد ادعا بايد درمسيرھم قرارداشته باشند يعنی طوری درمسيرباشند که وجود يکی 
مثال کسی که  باب از ،محدود بودن پاسخ به محدوده وموضوع ادعاست ،ديگری شود الزمه اين عمل
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ازبدی اظھارات کرد نه اينکه  ،ن دالئلآرد  بايد در ،دارد ودالئلی ارائه ميدھد مدعی است طلبی ازديگری
   .با خانواده وغيره صحبت شودطرز رفتارش  اخالق طرف و

نرا بيابند ھمه شاگردان آشاگردانش جواب  اتمطرح کرد  معلمی سوال سختی را ،طنزی ھست که ميگويند
ماده داشتن جواب دست بلند کرد آبود بعنوان  »کودنی«شاگردان که معروف به  يکی از ،ساکت ماندند

من  قای معلم اين بغل دستیآن شاگرد درپاسخ به سوال مزبور گفت آشدند  وھمه با حيرت متوجه او
   .دماغش کرد انگشتش را در

    .ويا سوال وجواب است رابطه با عدم تناسب ورابطه بين ادعا ومقابله  اين طنز در

  جائي ادعاانتقاد برجاب

ادعای کاذب  ازی فرار خود ،مدعيان واست چرابايد ادعای اميد دانا وکسانی مانند او که فاقد اصالت  
؟ چرابايد بجای شرمساری بودن بشوند یگِ مواجه با ادعای  ،اثبات خود ھستند بجای قرارگرفتن درموقعيت

ناشی ازشکست  ،شرمساری کارسياسی . درن ساختآبودن را جانشين  گی اتھام نھاستآو ذلتی که حق 
 شکست درمباره .امری نسبی است گی بودن شرمساری از حاليکه  در ،وناحقی ھدف عالی مبارزه است

 تنھا  کهسقوط اخالقی افراد است  ،وافشای گی بودن اشخاص ،است عقيدهوبی اعتباری  شکست ،سياسی
 يا تفاوت اين دوکم است که برخی افرادآ. نھا برای تصدی براعمالی بايد رعايت شودآموقع انتخاب  در

  راه دوم را انتخاب وپرورش ميدھند؟ گاه آناخود

    منطق درادعا ودفاع

ادعای  اگر کسی که ادعائی دارد اگرمنطبق با اصل واصول بود جوابش بايد ازمنشاء اصول وقانون باشد و
 غير شود  در ن ادعا با اصول وقانون اعالم آباق ازمنشا اصول وقانون نبود کافی است که عدم انطاو 

اختالف  صيب گفتگو وقاطعيت را ن نانآدرمقابل  نھاآمسائل جانبی واخالقی وامثال دادن  قرار ،اينصورت
قافله مزبور حکما عقيده دارند که  ؛ن متصورنيستآ بحث که پايانی بر و وموضوع ميشود جر نميسازد

  .تا بحشر لنگ خواھد بود

  طبايع مختلف 

برخی ديگر ھماره يکطرفه به و  ،دارند اصيل است برخی ازافراد عادت دارند که ھرچه خودشان باور
برخی و  اساسا معتقد به رعايت اصول نيستند برخی ديگر –  ندان ھستقاضی ميروند وقاضی ھم خودش

  انھآ وبسياری نظير با انکه ميدانند که درست نميگويند ولی اخالق قبول موضوع ورفع اشتباه را ندارند

 کالم بر علم منطق قائل به اتکایِ  ،بحث خاتمه داده شود و جر حاکم بر نکه به اين اغتشاشاتِ آ برای
كه برپايه اصول  ،گردرارميوقتي درمسيرمنطق قكنوني  ين بحثهاي سياسيبنابرا ،اصول شده است

 . اگرن نظراستآ خارج ازو باشد قانون اساسي جمهوري اسالميويا  قانون اساسي مشروطيتيعني 
  .ازمبارزه وکارسياسی حاصل نميشود انون نباشد مطلوبگفتگو درشاھراه اصول وق مسير
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   .ارد که  بارھا مورد استفاده سنگرقرارگرفته استيکی ازحکما دراين باب سخنی د

حكمت   ،اگربراساس اصول وقانون سخني گفته شود<
  >است بدعتباشد  رــنظبراساس  اگر و ،است

  

  

                                                                                

  

 


