
 حقوقدان -اميرفيض -ترک وطن کسی به ارادت نمی کند -مھاجرت اجباری                        ٢ از ١ برگ ٢٠١٧/٠٢/١١، شنبه=شيدکيوان  

 مهاجرت  اجباري
 ترك وطن كسي به ارادت نميكند

  

  حقوقدان -يضاميرف

نقدی داشت  ،، تحريراتدوم فوريه سال جاریبطوريکه خوانندگان محترم تحريرات مستحضرند درتاريخ 
 در ايرانی تبعيدی که  ليون ھاين تحرير به واژه مآ در و ١قای ترامپ آتحت عنوان نامه اعليحضرت به 

اين توضيح قرارداشت که تبعيد  مدار بر ،رفته شده بود انتقادی اصولی وارد گشتگ نامه اعليحضرت بکار
بعيد شده وزندگی سخت برای تکه متضمن تحمل مشقت درجمھوری اسالمی) نوعی مجازات قانونی است (

   .مريکا قابل قبول نيستآوصف ايرانيان مقيم  و چنين صفتی دراست 

درمصاحبه ای که شايد بتوان گفت به ھمين  وخوشبختانه درنظراعليحضرت قبول افتاد  ،توجه مورد
ه اعليحضرت دربار ،روز بعد ترتيب داده شد مريکا بتصدی خانم ستاره درخشش دوآمنظور با صدای 

واژه درست  مھاجرت اجباری استفاده  تائيد کلمه ميليونھا تبعيدی ازقای ترامپ بجای آعلت ارسال نامه به 
   .فرمودند

 مھاجرت اجبار بجاترين ومساعد ترين واژه مفھومی است که به موقعيت ايرانيانی که پس از
وطن کسی به ارادت  زيرا ترک ؛کرده اند تعلق ميگيرد ايران ترک کشور استقرارجمھوری خون وحشت در

   .ترک کند وطنش را تاميکند  نھاست که انسان را ناچارآ، وحشت وامثال يعنی فشار، نارضايتی ،نميکند

  رفع نادرستي

 باتشکر ازتوجه اعليحضرت برای رفع نادرسی مزبور وقوام بخشيدن به مطلب مغشوش  وغيرقابل دفاعِ 
    :به استحضارميرساند ميليون ھا تبعيدی 

اشتباه را تصحيح نکردن خود اشتباه بزرگتری است = کنفسيوس) (گذاری ازاين جھت که سپاس و تشکر
نرا عبارت آجای  نامانوس وخرده گيرانه عبارت ميليون ھا تبعيدی به حاشيه اشتباه فرستاده ميشود و ثارآ

   .) قرارداده شده استمھاجرت اجباریثاردرست (آنا ومتحمل با مع

نامه اعليحضرت ( تحرير عليحضرت متضمن اين معناست ھمانطور که درميز اآتصميم درست وتحسين 
برمبنای  يا و با استحضار قای ترامپ) بشرح رفت نامه مزبور بوسيله محرری نوشته شده است وآبه 

   .قای ترامپ ارسال گرديده استآبرای  اعليحضرت  اطمينان
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ن بلکه آدرکم وکيف دارند ونه  اين شيوه غيرمرسوم نيست بيشترشخصيت ھا نه درنوشتن نامه ھا دخالت
، تسلط به نامه نگاری ن موارد مشروط به وجود صالحيتآن با اطالع ھستند ولی آتنھا ازکليت موضوع 

   .ھمه مھمتر رعايت مصالح واعتباروشخصيت صاحب نامه است از و

  نچه نبايد گفتآتمثيلي براي گفتن 

درکنارنامه نويسان عمومی می نشستند ونامه نويس درسابق اشخاصی که خودشان سواد کافی نداشتند 
معموال نامه نويسان سعی ميکردند که منويات وخواستھای متقاضی نامه را  ؛نھا نامه مينوشتآجانب  از

بوضوح درنامه پياده کنند وصاحبان نامه ھم چون سواد کافی نداشتند ھمان نامه را پست ميکردند حال 
روال  و  اھل بود وبجای مراتب ارادت ودوستی چيزھائی مينوشت نا ده نامه بی شرافت ونن نويسآاگر 

البته که اين بی شرافتی به حساب صاحب  اردات ودوستی صاحب نامه مينموددشمنی وعداوت را جانشين 
ت وامانت داری قاصد امه فاقدولی الاقل وقتی صاحب نامه فھميد که نويسنده ن ؛نامه گذاشته ميشد

تجربه  اين عمل و ن نامه نويس استفاده نميکند  وآ ديگراز ،اطمينانی استدم غيرقابل آودرمجموع 
ريسمان  گزيده از اوسبب ميشود که نسبت به تمام نامه نگاران خيابانی با احتياط رفتارکند وبه مصداق مار

  .بھرنامه نويسی اعتماد نکند اتبه ھم نمی زند  سياه وسفيد ميترسد بی گدار

ندارند وھمانطور که خودشان فرموده اند  زی قرارموآمتاسفانه اعليحضرت درمسيراين احتياط وتجربه 
   .ن شخص کاری ندارندآب به اين طرف بيايد به سابقه آن طرف آ ھرکه از

 و امانت  مال خود مجازاست نه از از اين دريافت اعليحضرت يک نوع سعه صدراست ولی سعه صدر
ھويت ملی ايرانيان امانت تاريخ و ؛اعتباراعليحضرت ھمانطور که مورد تائيد خودشان است .مال غير

  .مال شخصی ايشان نيست که اھميت ندھند وھرکه بردوزد اھميتی نداشته باشد، نزد ايشان است

 . بخش عمده ای ازيدآمه ازمسيرتجربه بدست ميقيت وشکست ودانائی ويا جھل ھمه وھمراتب موف
دراين است که انصاف ضای عقل واقت ؛ناشی ازروابط با مردم ويا حيوانات واشياء است ،تجربيات

 نامه نگارانی باشرافت وامين ودانا که عادت به موش کشی نداشته باشند استفاده کنند و اعليحضرت از
 يا خودشان بتقرير نامه اقدام بفرمايند ويا اصال ،واقعا دراين حد محروم ازداشتن چنين افرادی ميباشند اگر

    .ايندبه چنين گافھائی مبادرت ننم »دمآ«تا پيدا کردن يک 

ينده ايران برنامه نويسی ميکنند> آسال  ۵٠دارند برای < :نميتوان قبول کرد اعليحضرت که ميفرمايند
   !واجد صالحيت برای نامه نويسی نتوانند ازبين سه ميليون ايرانی خارج ازکشور پيدا کنند »دمآ«يک 

ونباشند چنين کمبودی يقين براين است که اگرايشان با محظوری خاص ازاستفاده ازافرادخاصی روبر
   .برای ايشان ممکن نميشود


