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 جمله شرطي

 قاي مهندس روحانيآ
  حقوقدان -اميرفيض

 اشاره ای داشت که چون درقای مھندس روحانی منتشرشده آزادی ازسوی آدراظھارنظری که نسبت به 
تحريرمختصری نسبت  ميباشد )اصول مفقود وادعا موجود( ارتباط با تحريرات درباره نامه ھشدار تحت عنوان

  .باشد قای مھندس روحانی ممکن است بجاآالاقل برای  ،نآبه 

سالھاست جاری  ن يک مسئله فلسفی است کهآزادی وحد وحصرآحاصل گشت که موضوع  نخست اين حيرت
ھنوزھم گھگاھی بمناسبت ھائی مورد اشاره قرارميگيرد ولی نه بعنوان يک معضل سياسی  وساری است

 بين المللی  مسائل بسيارمھم داخلی ويا سياسی و با ،مبارزه سياسی ايرانيان که ،م اينکه درشرائط کنونیومھ
زادی آچرا وچگونه تحت الشعاع بحث  ؛مستقيم خواھد داشت که با سرنوشت ايران ومبارزه ايرانيان سروکار

  .وجمله ھای قرض وقوله نھم به اين صورت درھم وبرھمآ ؟قرارگرفته است

برای  را یموضوع استاد ،قای منطقیآتيم بنام استادی داشدارالفنون  در مد درسالھای نخستين تحصيلآ يادم
ھفته بعد که روز انشاء بود ھرکس درباره  ؛ن موضوع مطلب بنويسندآانشاء تعيين کرد که شاگردان درباره 

قای منطقی به اوگفت آود  ھمان موضوع چيزی نوشته بود اال يکنفر که يک موضوع ديگری را انتخاب کرده ب
اين موضوع چيزی نتوانست  از قا پدرم غيرآن شاگرد گفت آ ,ن موضوعی که من گفته بودم نيستآدرباره  ،اين

   .ازکتابھا پيدا کند

  وامــــا بعد

  جمله شرطي 

ده اضافه کر و ه استايشان را درنامه درک نکرد جمله شرطیقای روحانی اظھارتاسف کرده که جاويد ايران آ
جامعه وبا توجه به  درچارچوب درصد توان فکرافرادزادی درجھان آ بايستیبيان گراين است که که جمله 

  .به بی نظمی خواھد گرائيدزمان ومکان ونيازھای جامعه باشد درغيراينصورت 

نچه که آورده شده آاست که چيست ومثال ھم تحرير توضيح داده شده  دو جمله شرطی درتحريرات اصول در
   .بسياراست در وبين اين دوتفاوت بسيارجمله حکمی است نه شرطی نرا جمله شرطی ناميده آای روحانی قآ

 نرا زينت بخش اليحه آ مد وآقای ابراھيمی وفراستی خيلی خوششان آازجمله شرطی دراستناد  ،قای روحانیآ
مقامی  ھر ميشود درن مدی راآھرچيز قشنگ وخوش ؛. ھرنکته جائی وھرسخن مقامی داردشان کرده اندخود

    .ويزان کندآ الت ويا وسيله تشخص به خودآزيوروياانسان بعنوان بکاربرد 
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وب درصد چدرچارزادی بايستی درجھان آبنده دوبار نوشته ايشان را خواندم متاسفانه نفھيمدم که  
 دح از زمتمايرا  نھاآ اخالقی وفلسفی ويا حقوقی ؟  کدام معيارفکر افراد جامعه باشد يعنی چه توان

افراد جامعه را به چه وسيله  ؟  توان فکرميسازد ن بازآوردن آميکند وراه تشخيص رابرای بدست 
برخورد نکرده ام که بدانم فالسفه توان فکرافراد جامعه بنده تاکنون با عبارت ای ميتوان اندازه گرفت 

   .قای روحانی ثبت کردآم نرا يک فکرفلسفی نو بناآشنائی فکری داشته اند يا بايد آھم با اين عبارت 

زادی درچارچوب نيازھای واقعی وملی نه تنھا واجب است بلکه آمده .....آقای روحانی آدرنامه   
  .ن جامعه به کليه نيازھای واقعی خود ميرسدآدرپرتو 

احکام  که درحقوق اسالمی ن قانون است درمفھوم حقوقی ھما >وب نيازھای واقعی وملیچزادی درچارآ< 
احترام ميگذارند  ی اعتقاد وادزآقای روحانی به تصريحات قانون درباره حد وحدود آ اگر ،ريعت ناميده ميشودش

اعالميه جھانی  گاھی عمومی که قانون اساسی ھمه کشورھا وآعليرغم اين چطور درنامه قبلی خودشان 
يان دانسته اعتنائی نداشته زادی بآن را ازحقوق آحقوق بشراظھارنظروعقيده وتالش برای مشروعيت دادن به 

به مناسيت اظھاراتی ھمانند مدعيان محکمه صحرائی خيانت کاربه ملت  وسماجت دارد که اعليحضرت را
   .اين دو درتعارض استايران بشناسند 

  معارض پرس که ازُبن غافل استاز         ؟درتعارض ھا کدامين برتراست

بنده اجازه ميخواھم که درک ايشان رابه اھميت قانون تبريک بگويم مشروط براينکه درھمين قائمه باقی 
    .واستواربمانند

***  
  : (از پايين به باال) بين جاويد ايران و آقای روحانی گذشته استآنچه 

 آقای مھندس گرامی 

  با درود 

ابتدا تا پايان که به نقطه ميرسد دو  زجمله ديگری از ھمان متن نخستين شما می آورم. يک جمله کامل ا
  وضعيت متضاد را نشان ميدھد: 

آزادی ميتواند بدون ھر گونه حدود ومرزی باشد، که اين خود باعث ھمه گونه بی نظمی ودرنھايت از ھم پاچيدگی 
يت جامعه را بسوی تخريب مطلق ميبرد، اما آزادی درچھارچوب نيازھای روابط ارگانھای جامعه گرديده ودرنھا

  واقعی وملی نه تنھا واجب است، بلکه در پرتوآن، جامعه به کليه نيازھای واقعی خود ميرسد.

نخست آزادی را بدون ھرگونه حدود و مرزی ميدانيد و اشاره ميکنيد باعث ھمه گونه بی نظمی و از ھم 
موضوع تغيير » ميبرد«امعه را به تخريب مطلق ميبرد، پس از ويرگول پس از واژه پاچيدگی ميشود و ج

ميکند ھمين جمله پيش از ويرگول را رھا کرده و به واجب بودن آزادی اشاره ميکنيد و بلکه ميخواھيد پر 
در چھارچوب نياز ھای واقعی اش بصورت » نه در چھارچوب قانون«توان در چھار چوب نياز ھای خودش 
  وجوب و پرتوان آزادی را بکار ببندد. 
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  در جمله ای پايينتر: 

بسياری بر اين امرمعتقد اند که اولويت را بيان حقايق داراميباشد ،زيرا براين باور اند که آزادی را ميتوان در 
   امابيان حقايق را خير.   چھار چوب مرز بنديھا محدود نمود

باور ديگری » زيرا«را بر اين باوريد ولی جمله بعدی پس از واژه اولويت را به بيان حقايق گذاشته ايد زي
را ارائه ميدھيد که آزادی را مرزبندی ميکند ولی بيان حقايق را مرزبندی نميکند. ھمين جمله با آغاز جمله 
 پيشين که در باالتر اشاره شد منافات دارد. اين جمله خود بر اين باور تکيه دارد که ميتوان آزادی را در

چھارچوب مرزبندی ھايی محدود کرد ولی آغاز جمله باالتر که اشاره رفت نشان ميدھد آزادی بدون حد و 
  گرچه ممکن است به تخريب مطلق برسد ولی در نياز واقعی ملی واجب است...  زمر

باھم مقايسه  ا تعبير ديگری نميکنم تنھا به کل نوشته نگاه ميکنم و جمله ھای باالتر و پايينتر رار من جمله ھا
ميکنم و کنار ھم ميگذارم وروی آن ذره بين ميکشم بيشتر ديده شود. در صورتيکه ھر جمله به تنھايی نوشته 
شود، جمله ھای بسيار بجا و قابل مصرفی ھستند ولی در ترکيب کلی نوشته برخی جمله ھای باالتر با جمله 

  ھای پاينتر باھم در يک راستا قرار نميگيرند. 

  شته و نوشته جنابعالی را طبق درخواست به ليست ھم ميفرستم.اين نو

  جناب مھندس، 

بيان حقايق اگر در قالب قانون نباشد و آزادی ھا اگر در قالب قانون نباشد و ھمه سطوح زندگی اجتماعی 
بوجود ميآيد و ھرکس نغمه خودرا » آنارشيسم«نباشد اگر تابع قانون اساسی اش و قوانين مدنی » ملتی«

  سر ميدھد. 

اين درک کلی من از درس ھايی که خوانده ام و از تجربه ای است که اندوخته ام و ھمه جوامع و سازمان 
ھای بين المللی ھم به آن اشاره ميکنند. منشور حقوق بشری را که سازمان ملل ھم پذيرفته و بنياد قوانين 

لی از کشور ھا شده است، گرچه کاستی ھا و اشتباه ھايی دارد که امروز بر آن ھشياری يافته ايم اساسی خي
اشاره دارد و نميتواند آزادی بيرون از حدود قانون يک آزادی بحساب بيايد » حدود قانون«ھم به موضوع 

تاريخی، و فرھنگی ملتی ويا بيان حقايق در يک جامعه قانونمند نميتواند درجايی که به ساحت ملی، سنتی، 
  صدمه بزند بدون ھرگونه احتياطی بيان بشود. 

  با درودی ديگر 

  ک-ح

From: Habib Rouhani [mailto: ]  
Sent: 16 November, 2016 10:17 AM 
 

 جناب جاويد ايران

 با درود
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جمله من بيانگر ("اشتباه درک کرده ايد  که در زير قرمز کرده ام  مرا" شرطی "بسيار متأسفم که شما جمله
ز ھای جامعه اينست که بايستی آزادی در چھارچوب درصد توان فکر افراد جامعه وباتوجه به زمان ومکان ونيا

 . )باشد در غير اينحالت به نوعی بی نظمی تبديل ميگردد"

(کجای نوشته من ضد ونقيض خود است ؟ اگر باب ميل  مرا وارونه به ھم ميھنان اطالع ندھيد  لطفأ نظريات
فکرشما نيست ، مسئله مربوط بشما است ونه نوشته من .اما من چون آزاد منش ھستم شما واحيانأ ديگر ھم 

  . آزاد ميدانم ونظريه را به خوانندگان واگذار ميکنم ھنانم را درتعاريف مسائل اجتماعیمي

من ھميشه بدون بستگی به فرد وياگرو، نظرياتم را دربستر حاکميت ملی ارائه ميدھم وبه ھيچ فردويا گروھی 
  اما در پيشگاه ملت ايران ھم زانو ميزنم وھم سرخم ميکنم.  سرخم نميکنم

  نوشته را برای گيرندگان ايملھايتان بفرستيد تا از نظريه اشتباھی که سرکار داده ايد مطلع گردند.اين کوتاه 

  با احترام

  روحانی

  آلمان فدرال

١۶-٢٠١-١١۶  

----- Original Message -----  

From: JavidIran (PeymanMel)  

Sent: Tuesday, November 15, 2016 6:36 PM 

 

 نوشته ای از آقای مھندس روحانی در زير آمده که يک جمله در آخر آن آمده است به اين صورت: 

در ھر حالت اجتماعی، انسانھارا بی پروا شيفته شنيدن وگفتن ونوشتن حقايق  مناديان آزادی وبيان حقايق بايستی
 نمايند.

ورش داد وملت را بسوی سعادت واقعی اينگونه ميتوان رمز پايداری يک جامعه ويک ملت را در درون آن پر
 ھدايت نمود.

  ولی پيشتر از آن ھم نوشته اند: 

آزادی ميتواند بدون ھر گونه حدود ومرزی باشد، که اين خود باعث ھمه گونه بی نظمی ودرنھايت از ھم پاچيدگی 
  ...  روابط ارگانھای جامعه گرديده ودرنھايت جامعه را بسوی تخريب مطلق ميبرد

. اگر آزادی ميتواند خود نوشته ضد ونقيض خود استبا اين پديده در بسياری از نوشته ھا روبرو ھستيم... 
در صورتی آزادی به حساب بيايد که در قالب و اصولی قرار گرفته باشد و اگر در آن اصول نباشد ھرج و 

که سازمان ملل و حقوق بشر ھم مرج و آنارشيسم بوجود خواھد آمد بنابراين اصل پذيرفته شده بين المللی 
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بی نظمی و در نھايت از ھم پاچيدگی «به آن اشاره دارد، بنابراين در جامعه ای که گفتن برخی راستی ھا 
    چه روشی بايستی اختيار کرد؟؟» روابط ارگانھا جامعه گرديده و در نھايت جامعه را بسوی تخريب ميبرد

ا زير فشار گذاشت تا در گفتار و نوشته ھای خود روشی پيش گيرند آيا بايستی خود زبان را بست و ديگران ر
  به کل جامعه و باور ھمگانی دارد؟ » خيانت«که خود نوعی 

  تاملی است که بايستی با دقت و ظرافت مورد توجه قرار گيرد.

  ک-ح

From: Habib Rouhani [mailto: ]  
Sent: 14 November, 2016 8:12 AM  

 

 بادرود ومھر

 تکامل يافته ، برای دومين بار تقديم شما ھم ميھنان ميگردد.

 روحانی

 آلمان فدرال

١۴-٢٠١-١١۶  

  بيان حقايق؟  آزادی بيان و
  بين که چو قاضی ھميشه در کار است)زمانه        (حديث نيک وبد مانوشته خواھدشد

دوران افول وعقب ماندگی ملتھا زمانی شوع ميگردد که تفکر وانديشيدن جای خود را به جھالت وتقليد دھد،تالش 
ملی وانسانی جای خودرا  وکوشش مبدل به استخاره ودعاگردد ،فعاليت پی گير برای رسيدن به آرمانھای بزرگ

يانه فرمان کورشويد/ ذمو بخواھد بدھد، مجريان امر درجھت بقاء چندروزه خود، به سرنوشت وقسمت وھرچه خدا
کرشويد/ الل شويد را در جامعه گسترش دھند واينجاست که جامعه مغلوب رفتار نامطلوب غالب گرديده وافول 

تورھائی که مطلق ميکند لذا بايستی آنچه راکه باعث افول وعقب افتادن ميگردد ازخود وجامعه دور نموده وفاک
  است. حقايق" "آزادی بيان وبيان کمک مينمايد پيش گيريم يکی ازاين فاکتورھا   مارا در اين را پر پيچ وخم

آزای ھمه چيز يک جامعه ويک ملت نيست، اما بدون آزادی درچھارچوب مفاھيم ملی نميتوان بآنچه که نياز 
  واقعی يک ملت است نائل گرديد.

گونه حدود ومرزی باشد، که اين خود باعث ھمه گونه بی نظمی ودرنھايت از ھم پاچيدگی آزادی ميتواند بدون ھر 
روابط ارگانھای جامعه گرديده ودرنھايت جامعه را بسوی تخريب مطلق ميبرد، اما آزادی درچھارچوب نيازھای 

  د.واقعی وملی نه تنھا واجب است، بلکه در پرتوآن، جامعه به کليه نيازھای واقعی خود ميرس

بيان واقعيت ھا وشنوائی آنھا بدون در نظر گرفتن حد ومرز ودرچھارچوب راستی ودرستی نيز از واجبات يک 
نه تاريخ ملتی نوشته ميگردد ونه انسانھای يک جامعه ويک ملت   جامعه وملت است، زيرا بدون بيان واقعيت ھا
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ست که ميتوانيم به رفتار وکردار زنان ومردانی درپرتو بيان واقعيت ھا ا ازگذشته خوب ويابد خود آگاه ميگردند.
که در درا زای تاريخ در ميھن زيسته اند وھرکدام به نوعی درپايداری ويا تخريب ميھن سھيم بوده اند پی بريم، 

  ميباشد. پس پی ميبريم که بيان حقايق آئينه تمام نمای يک ملت

اراميباشد ،زيرا براين باور اند که آزادی را ميتوان در بسياری بر اين امرمعتقد اند که اولويت را بيان حقايق د
بايستی به پيروان اين تفکر ياد آوری نمود که بدون  امابيان حقايق را خير.  چھار چوب مرز بنديھا محدود نمود

  آزادی نميتوان آنگونه که الزم است در بيان وياشنيدن ونوشتن واقعيت ھا اقدام نمود.

وريم که اين دو را جدائی نيست وايندو ستونھای اصلی يک جامعه وملت زنده وپابرجايند، گروھی براين باورند وبا
نتيجه ميگيريم که مابايستی آزادانه  ايندو کليه کيفيت ھا وکميت ھای يک جامعه وملت را تأمين وتضمين مينمايند.

(پوزه بندھا) را برداريم واز مناد ی واقعيت ھای گذشته وحال ملت خود باشيم مابايستی نھراسيم ودھان بندھا 
مسائلی صحبت کنيم وبنويسيم ودر اختيار ديگران قرادھيم که بسياری ميدانند ولی به جھاتی که در زير ميآورم 

  ويا نوشتن آنھا بسيار دوری می جويند وآن جھات عبارتند از :   از بيان
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بايستی در پرتو بيان واقعيت ھا، مغلوب صدای غالب نگرديم وھم اجازه ندھيم که انسان ھا مغلوب صدای غالب 
  .گردند . نبايستی اجازه داده شود که در فضای غالب ومغلوب کميت جايگزين کيفيت گردد

فکرات مسموم وغير انسانی با فرم ھای فريبنده اش بر مناديان آزادی وبيان حقايق نبايستی امکان دھند که ت
  جامعه وملت غالب گردد.

در ھر حالت اجتماعی، انسانھارا بی پروا شيفته شنيدن وگفتن ونوشتن حقايق  مناديان آزادی وبيان حقايق بايستی
  نمايند.

بسوی سعادت واقعی  اينگونه ميتوان رمز پايداری يک جامعه ويک ملت را در درون آن پرورش داد وملت را
  ھدايت نمود.

که مناديان آزادی وبيان حقايق وپيروان خرد ،ازانسانھای اجتماعی انتظار داريم ،اينست ،که باتوجه   واما آنچه را
آزادی و بيان حقايق کشيده ايم ونيز خواھيم کشيد، ازبيان حقايق نھراسيم ،دروش   به نامرادی ھائی که در زمينه

دراين راه پيشگام    به روح پاک ھمه زنان ومردانی که طی درازای تاريخ  يم تا از اين راهآزادی را دردست گير
  بوده اند وجان شيرين خودرا نثار کرده اند احترام گذاريم وبا آنھا پيوندی ابدی سازيم

  باشد که خلق قضاوت کند برآن      از ما در اين زمانه بماند اثر بسی

  راه سعادت شود ازآن اميد که

   

  با مھر ودوستی وبا اميد به سربلندی وسعادت ملت ايران در پرتو حاکميت ملی

  روحانی

    ٢٠١۶-١١-١۴ آلمان فدرال 


