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  حقوقدان  -اميرفيض

 مقابل قرار يران موضوع سکوت دراشعارسعدی به بحثاقای مھندس روحانی وجاويد آدرمکاتبات بين 
  .گرفته است وجاويد ايران تمايل داشته بنده ھم وارد شوم

رشرائط مبارزه که ميھن يعنی د >ھرسخن جائی وھرنکته مکانی داردبيت معروف حافظ که ميگويد <
    .، جائی برای سخنی بغيرازمبارزه سياسی فلسفی نيستن ھستندآمحاط برپرستان ايران 

بايد اتھامات  ھرحمله ای رابايد جواب متناسب وسنگين داد ؛مبارزه سياسی مانند جنگ فيزيکی است
اخالقی  ی ادبی وبحث ھای عاطفی وسخنھا. ازخط بيرون شود وغرض ورزی ھا را چنان کوبيد که مھاجم

 است که بحث ھای اساسی را درخود غرق که دردريائی بی انتھا غوطه وراست  بحثھای حاشيه ای 
   .ميکند

درشرايطی که ھاله ھای تجزيه کشوردرلفاف موافقت جمھوری اسالمی بسته بندی ميشود ومالحظه ھم 
ھرلحظه اززمان مبارزه وحيات فردی ما بايد  ،تندفعال دراين امرھس ،داريد که بخش عمده ايرانيان خارج

   .بروز فاجعه ای گردد که درشرف وقوع استصرف مبارزه وجلوگيری از

خوند ھا برای اينکه مردم ازخطری که ايران را تھديد ميکرد آصفھان حمله کردند ازمانی که افغان ھا به 
   .دامطرح کردنن رآغافل بمانند بحث قديم ويا جديد بودن قر

 سر وگاه از ان ھا به اصفھان بودغگاه طرح اين بحثھای حاشيه ای باقصد خاص است چنانکه درحمله اف
  .ميل مفرط به مطرح بودن

بازماندن  زمايش شده ای است برای صرف فرصتھا درجھت ھای بيھوده وآطريق بھرحال طريق مزبور، 
  .ازمسيرھای تکليفی ومقدم برھرچيز

حاشيه  قای مھندس روحانی موجباتآنم که با جواب به اعالمات وادعاھای اينجانب احساس مسئوليت ميک
   .کشی فراھم شد

اده موضوع خيلی س نبود که کاربه اينجاکشيده شود.اصراربه خيانت) خطائی ( درتحريرھرچه فکرميکنم 
راد را ) افامتيازاتاعتبار ولباس ( نميتوان ونبايد اتھام خائن رابه کسی زد نميتوان شخصيت و ،بود که

 .نيست ھا من دراختيارنھم آورند نيازبه حکم دادگاه وطی مراتب وقطعيت حکم دارد واجرای آدرھا  من
   .ن نحوی که قانون گفته اجرای حکم کنندآدراختيار مجريان است که به 
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مھارقانون ھستند وحتی شلوارخودشان راھم به ميل خودشان درھرکجا  ،امع حقوقی مترقیدرجوھا  من
   .ند پائين بکشندنميتوان

ھنين آکه گفته اند نرود ميخ برای اين است  بيان اين دوکلمه چندين صفحه  داشت، اگرتحرير مزبور برای
   >ميرود بقوت مته درسنگ –ھنين درسنگ آنرود ميخ < که گفته ؛عری ھم درتقابل گفتهشا ،درسنگ

بجای مته بکارگرفته باشم ولی ظاھرا اينطور نمايان است  ،ن تفصيلآبنده خواستم که ان دوکلمه را بقوت 
  .گاھش ساختآت که بقوه مته ھم نميتوان با اصول ن سنگھائی اسآ ن سنگ ازآکه 

قای مھندس روحانی را خواندم اقتباس ازجمال صالحی است اين قبيل آاشعارصوفی ودرويش مآبانه 
   :ھمانند اشعار،

  ن مارابسکاين اشارات زجھان گذرا          ب وگذرعمربه بينآبنشين کنار

رآنه دراين ايام  ّ  نکه مطلوب نيست بسيارھم مض     .است                        

  بااحترام                                                                                                

 


