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ون ی اپوز ورای م راض      ا

نا ل از    صاص 
  حقوقدان –اميرفيض 

مد ويکی آبه قبای فعالين شورای ملی نامناسب  تحريرشورای ملی اپوزيسيون که درھفته قبل انتشاريافت
ه ھائی ھم ملی مطالبی نوشته وتوصي جھت لزوم تشکيل فوری شورایدرمقاله ای  نان که اخيرا ھمآاز

ن آکسانی قصاص قبل ازجنايت ميکنند وھنوز شورايملی تشکيل نشده وبرنامه  ،ادعا کرده کرده است
شورای ليبی وسوريه ميدانند ونتايجی ميگيرند که بنفع  ، شورای ملی اپوزيسيون رامنطبق بامنتشرنگرديده

 ،ئی که درشوراحضوردارند قابل ارزيابی وقضاوت استبواسطه شخصيت ھا . شوراجمھوری اسالمی است
   .چرابرخی نگرانند که شورای ملی ھمان راه وطريق رابرود که شورای ليبی وسوريه رفته وميروند

ای برای رفع نگرانی بايد سعی کرد که شورا ازافراد وطن پرست که دارای استقالل فکری وزمينه ھ
  .زاديخواھی باشند تشکيل گرددآ

**  

<چيزی که  ازنظرکلی وفلسفی  چرا که ،اعتراض وانتقاد منتقد ازلحاظ تئوری وکليت موضوع وارد است
  >ن مستولی نيستآثاروجود برآھنوزوجود ندارد 

 مواردی استثنائی متوجه نراآوحکما  ،اجتماعی مصداق نداردباال درمورد تشکل ھای سياسی وقاعده 
  .نھم به شرط احتياط ھای بسيارآ رحم که روح به بدن اووارد نشده ميدانند در : موجودازقبيل

ثاربوجود نميايد وافراد آيکدفعه وبدون مقدمه وورمادی ويامعنوی وسياسی امدرجھان امروز 
  .ھوشياربامالحظاتی که ممکن است محسوس ھم نباشد وقوع حادثه ورويداد رامنتظرميگردند

. قياس عبارت است زاصولی که به انسان کمک ميکند تا کشف معنی ازصورت کند قياس استيکی ا
ن است آ ھا انسان ازوجود يک چيزبه  وجود چيزديگری که مشابه با ازاينکه بواسطه وجود برخی شباھت

  .پی ببرد

است که اين  ،قبل ازوقوع ھا ورويدادھا وانسان ھا فايده بکارگرفتن قياس يعنی سعی درشناخت حرکت
دارد که خيلی  یبيت >ابن يمنی<  .استمتمرکز جلوگيری ازضايعات وخسارات وصدمات  بر طبيعت بشر

   :مشھوراست گفته است

ود ع  ر  ھدا کارن رو  پس از       و  دا ند گو اب د    

بنابراين قياس موضوعات وازجمله قياس شورايملی اپوزيسيون باشورای ملی سوريه وليبی قصاص قبل 
   .ازجنايت نيست بلکه قياس موضوع به موضوع است

   :ينکها ن اشاره شده است ازجملهآقياس موضوع به موضوع ھماناست که درادبيات ما موارد متعددی به 
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ف وب شان از ود  د  وا دانآپدید            اران و دا شان ازبا   ید 

  ويا 

ساره  ھان ررنگ ور ر د از   ید

  وامـــــا بعد  

، يکی از عادی ترين ابزارقياس < وابستگی > است  وابستگی يعنی پيوند اعتقادی ويامالی ويااداری
ازباب  ؛وابسته گر قرارميگيرد هِ اراد درحيطه اقتدارِ  ،ن پيوند وارتباطآبمناسبت  ،وابسته بطوريکه  شخِص 

ست که دراقتدارسياست نظامی کشور خودش ديگر شخصی ا کشور وابسته نظامی کشوری در ،مثال
  .د وھمينطوراست وابستگان سياسی وغيرهقراردار

را درگرو تصميم  یحيات شخص اعم ازطبيعی وياحقوق وابستگی مالی است که ،قوی ترين نوع وابستگی
مريکا درخارج زندگی آکسانی ھستد که بابسته ھای سياسی  ،نمونه اشخاص طبيعی ،وردآمي در وابسته گر

ينھا اگروابسته نباشند يعنی اگر ا ،، واکبرگنجی وبسياری ديگرھايخوئين، ورآ، فخرميکنند مانند سازگارا
   .ن کشورنباشند نميتوانند وابسته مالی بشوندآنوکری برای  مريکا وآدرموقعيت اطاعت ازسياست 

ويا وزارت  مريکاآونه شخصيت ھا حقوقی وابسته  ھم سازمان ھائی است که ازبودجه وزارت خارجه نم
نھا آمانند صدھا سازمان ھای طرفدار حقوق بشر ويا دمکراسی سازی وامثال  مريکا استفاده ميکنندآدفاع 

    .مريکاستآويا ارتش مصر که حيات نظامی اش وابسته به کمک سه ھزارميلياردی درسال از

درشناسائی عقيده مذھبی وياسياسی کمک گيرنده رابسيار ده قياس کارمحقق وياقياس کننده استفاده ازقاع
درکنفرانس ھای  ايفرد کسانی راکه بدنبال تشکيل شورای ملی ھستند و ،ساده ميکند والزم نميسازد فرد

ن شورا آحضورداشته اند شناسائی کند تا بتواند نسبت به ماھيت  وو... و بلژيک مستردامآاستکھلم و
ن مرجع آن جماعت کمک مالی ميدھد شناخته شود زيراماھيت آاظھارنظرنمايد کافی است مرجعی که به 

  .مدآن شورا وجماعت خارج باشد واگربود وابستگی مالی بوجود نميآنميتواند ازماھيت 

ن پول مريکا به اپوزيسيوآمليون از ٢۵به اينکه  ورآاسناد وشھود بسيارکافی ازجمله اعتراف صريح فخر
ھماھنگی کامل  ،مستردامآوابستگی فعاليت شورای ملی که باجھت گيری نشست استکھلم و پرداخت شده و

دمکراسی واشنگتن  که ازموسسات سرشناس وابسته به وزارت خارجه  دارد با موسسه دفاع از
سی مريکائی ازجمله امانوئل اتوالنگی ازاعضای برجسته موسسه دفاع ازدمکراآمريکاست وحضورچند آ
به ايران وسکوت مطلق  مريکاآلزوم حمله نظامی  از، ودفاع اومستردامآمريکا درجلسات استکھلم وآ

   .نان ازمواردی است که قياس رابه نتيجه مطلوب ميرساند  که رسانده استآحاضرين وعدم اعتراض 

نميشود زيرا ) منھای سلطنت طلبان( محصور به وابستگی اپوزيسيون جمھوری اسالمی ،دامنه اين قياس
مريکا ست آکلی دولت  ) خود وابسته به سياستموسسه دفاع ازدمکراسی واشنگتن( وابستگی وابسته گر

نجا که آکه به دوجناح جنگ طلب وغيره تقسيم شده است و تحقيق دردائره قياس نتيجه راميرساند به 
   .مريکا استآلب وابسته به جناح جنگ ط )منھای سلطنت طلبان(اپوزيسيون جمھوری اسالمی 

مريکا آمردم سوريه از< :مريکا برخورد ميکنيم که گفتآبه اظھارات خانم وزيرخارجه دردائره اين تحقيق 
  > ليبی کردند مردم درخواست کمک ومداخله نکردند ولی
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دارد که فقط وابستگی به موسسه دفاع ازدمکراسی واشنگتن برای  را اظھارات خانم کلينتون اين معنا
مريکا استفاده کنند بلکه بايد مانند شورای ليبی آن موسسه کافی نيست که بتوانند ازکمک آوابستگان به 

   .دننھا کمک کنآسوريه دخالت وبه  مريکا بخواھند که درامورآاز

مريکا کرده آوازانجا که اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج وداخل کشوربارھا وبارھا درخواست کمک از
ولی شورای ملی نداشته لذا برای اينکه کمکھا بتواند درسطح کمک به شورای سوريه باشد به تشکيل 

   ورده اند آشورای ملی ھجوم 

  

  

 


