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  باز درناكسان غريو افتاد
  حقوقدا - يرفيضام

ارمغان شود  مشخص کند دراين تحرير را »شورای نقابداران« مسير دبراين بود که معلوماتی که ميتوان فکرقرار
قای آسته به شورای نقابداران ازجمله بگيری برخی حضرات وا هکنار خبر و !درشورای باصطالح ملیغريو  ،ولی

گيری حضرات نگاھی کوتاه به اتفاق  هوافراد ديگر سبب گرديد که به جريان کنارتقی زاده سخنگوی شورا [رضا] 
قای رضاپيرزاده مزيد برعلت شد که آ  گلستان والدراين جريان مصاحبه تلويزيون انديشه باخانم نازي .داشته باشيم

  .الويت اين تحريرمطلوب قرارگيرد

  انگيزه كنارگيري 

نميدھد  يا ن زينت حقوقی ميدھد وآنچه که مھم است وبه آ ،عمليری ازگه ت درعمل ويا کناردرھرامری اعم ازمشارک
که ھيچ  انسان عاقل ومتفکرقابل تحقق نيست چرا اراده در انگيزه بدون قصد و .قصد واراده برخاسته ازانگيزه است

  .مگرديوانگانانسانی بدون داشتن ھدف وانگيزه دست به عملی نمی زند 

 لق وخوی ناــخُ  راشورا  ازگيری خودشان خ انگيزه کنار !الح ملیتقی زاده سخنگوی شورای به اصط[رضا] قای آ
پيرزاده عنوان کرده اند وبرای اينکه شبھه ای درمورد انگيزه ھای ديگری  قای رضاآ نازيا گلستان و مناسب خانم

يعنی منشوری که مجوزی است برای تجزيه  به منشورشورا ابوجود نيايد صريحا اعالم وفاداری خودشان ر
  .کشوراعالم داشته است

 در طريق پيما و ، بيشتر رفيق بازند تااعتقادیرِ برعکس انسان ھای باوقا ،ورازتفکراعتقادیانسان ھای سطحی وبد
ُ نھا بجای اينکه ھمطريق يعنی ھم عقيده باخود رابرگزينند  جذب خآ ،کالمی روشن ، زيبائی خوش لباسی ،لق وخویــ

   .وعشوه گری ويابرعکس قلدری وبی ادبی افراد ميشوند

نچه آشخصی داشته باشد ھمينکه قای تقی زاده ھم ممکن است درگروه مزبور جای مآاين قبيل افراد که 
 زيرا ھدف وانگيزه ايشان از ،ره ميشوندرخو، سنيافتندرا  قای پيرزاده داشتند آ درتصورشان ازخانم گلستان و

کسی که به  لذا ،پيرزاده وديگران قراردارد وياخانم گلستان  کردار و مشارکت درشورا تحت الشعاع رفتار
ت ميکند بطورطبيعی به خاطراھميت ھدفش حالت گذشت وتحمل خاطرھدفش دربرنامه ای که جنبه جمعی دارد مشارک

، توقعات ، سرخود استقا بی تربيت استآ نه اينکه ھمينکه ديد فالن خانم ويا  ،اری بيش ازحد راھم يپداميکندبردب و
    .بيرون بپرد ، جل وپالسش ر ابردارد وازشورا، به حرف اوگوش نميکندورد نميکندآبر ه راقای تقی زادآ

، به خاطراھميت ھدفش مقاومت ن اگربه مراتب انسانيت واھميت اعتقاد وقصد واراده درانجام کارمقيد باشدانسا
   .ديگران رفتار نھم ازآ ،ميکند نه فرار

ُ معلوم قضيه اين است که نميتوان انتظارداشت که ھمه افرادی که دريک کارجمعی دخالت دارند خ لق وخوی يکسان ــ
شلتاق ميکنند  ،ن شوراآ اعليحضرت در از نمايندگیبمناسبت که  ه وخانم گلستانزادقای پيرآخوب  ،داشته باشند

 .قای تقی زاده وديگران تحمل کردنی نيستآبطور طبيعی يک ارجحيتی برای خود قائل ھستند که برای کسانی مانند 
 ا سنگرن نامھآاعليحضرت وعلياحضرت است  وشورا پشت  وابسته به حضور ! شورادرحاليکه حيات سياسیولی 

   ١. نداشت نمايندگان اعليحضرت را ت وھم تحمل ھمکاری بامحترم شناخ اا رھدف شورھم  گرفته است  نميشود

   گمشده درخود

درست است که سخنگو به کسی اطالق  زيرا ،قای پيرزاده نابجاستآ گله از يا شورا و قای تقی زاده ازآانتظارات 
ولی کسی که سخنگوی يک شخصيت حقوقی وياشخص طبيعی  زادی در بيان موضوعات دارد،آ که شخصا ميشود

                                                            
ی تواند باشد که دستورات صادره به آقای پيرزاده و خانم گلستان به ترتيبی است که ھمه کسان ديگر درگير در به شبھه ديگر آن م - ١

می کنند دستور »! دستور«لی برده است. اگر آقای پيرزاده و خانم گلستان اجرای را چنان دلگير ميکند که تاب تحمل از خي اصطالح شورا
 ک- ح» امر بر«دھنده در مرکز دايره قرار ميگيرد نه 
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اما مصاح

ھنگاميکه
قایآنجاکه آ
بود نور با
ن استوآبر

وبقول مول

ولی متاسف
قبلی ام ش
  .نميدادم

انسان وقتی
که به انسا

کسانی که
حساسيت د

نميدانم که
فرموده اند
اعليحضرت
عجب است

مردی که
ميدان مبار

ھای اسخــپ
بیمبارزه و

شھادت بند
شورای باص
يک شخص
ھمفکرشان
ھشياری و

بدست کار



 حقوقدان -اميرفيض  -باز در ناکسان غريو افتاد                                                       ۴ برگ   ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٣ ، پنجشنبه 

ميکشند اعالم ميدارم که ھمچنان که نمايندگی اعليحضرت راھم يدک  رنجورقا وخانم آ از بنده ناقابل حمايت خودم را
   .رزهوبی نيازی به تجربه درمبا ايشان رادعا ميکنم به تزايد غرور ھند وادامه بد به شلتاق

    !موفق بدارد درعدم موفقيت درپيشبرد برنامه تجزيه طلبان شورای باصطالح ملی خداوند اينان را

  

     


