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  موضع شخصی وموضع اجتماعی
  اين تحرير ميتواند دررابطه با موضوع مدحی منظور شود

ود ه  ذا نار ت باید  وال  ا ی اوز یا ی  دگا ری از ز قدا   ی  
  وزيرکشور ايتاليا) (                                                                                                  

شخصی خودش  بندرت ممکن است کسی رابتوان نشانه گرفت که تنھا در موقعيت ،دنيای امروز                 ِ دراتصاالت اجتماعی  
ودرواقع ميتوان اجتماع را متشکل ازشخصيتھای متعدد  مشارکت دارندمستقرباشد بيشتر افراد بنحوی درموضع اجتماعی 

انسان  ،، امانت داریکه گرچه فعاليت ھای گوناگون دارند ولی صفات مشخصه انسان ھا مانند صداقت فراوان شناخت
 ن آھيت وارج حفظ سالمت جامعه عطوفت ومھربانی  وباالخره صفات  مميزه ديگری مانند تشخيص خيروشر، ،دوستی

  .جامعهامانتی است مورد انتظار نھاآ دروجود ، احترام به قانون ، روحيه وتربيت اعتراف به گناهبرشخصيت خود

ن عقيده تبعيت  ميکنند  آفرادی که فعاليت سياسی ميکنند  درواقع افکاری رانمايندگی ميکنند که توده وسيعی از مردم ازا
ن عقايد قرارداده اند  درھردوحال  آن افراد خودشان رادرمقام نمايندگی آتخاب کرده ويان افراد سياسی راياانآتوده مردم 

باشند  یبنابراين اگر اين افراد چه انتخاب  .نرادنبال ميکنندآنھا حل درموضع سياسی است که آموضع وشخصيت فردی 
نھا برشمرده شد گردند ھمانند شخصی که يکباره محجورميگردد از آاگرفاقد صفات الزمی که بخشی از ،وياخود انتصابی

ن صفات آه  بھردليلی حتی سھو واشتباه يکی ازک ندخالت درحقوق واموال خود متعذر ميگردد اين افراد ھم ھمي
  .راازدست دادند  اگرکنارنروند به موضع اجتماعی وسياسی لطمه وزيان ميزنند

گاه امروزی ميبينيم  که ھرشخصيت سياسی ھرقدرھم که جايگاه مھمی داشته باشد ھمينکه مورد اتھامی حتی آدرجوامع  
ن موقعيت آخودش قرارگرفت موضع اجتماعی وسياسی خود راترک ميکند زيرا حضوراودر دررابطه باشخصيت فردی

عرف جاری غفلت کند دوستانش به اوتوصيه رعايت اين زن شخص اآوديده ايم اگر ،سياسی به جامعه زيان ميزند
يادم ھست   .ست نھاآمريکائی باموقعيت سياسی آچند سناتور      ِ خصوصی  برخورد شخصيت  ،نمونه تازه .نندکنارگيری ميک

  :که 

ا جاسوسی ميکرد ھم ازمقام خودش کنارگيری کرد ھلمان بمناسبت اينکه فاش گرديد که منشی اوبرای روسآصدراعظم 
  ١ .ری حزبرھبزوھم ا

وياگرفتارھرج ومرج است قاعده حفظ احساب وکتاب درکاريولی متاسفانه درکشورھاوجوامعی که فاقد شعوراجتماعی و
وکمترديده شده است که کسی بمناسبت ارتکاب  حساسيت چندانی ندارد ،سيب به اعتبارشخصیآدرمقابل  ،اعتبارجامعه

درحقيقت اعتبارموضع جامعه رافدای  .که دارد کنارگيری کند ازکارومقامی ،عامه       ِ انتظار                      ِ جرم وياعمل خالف اخالق  
   .دنميکن انموضع شخصی خودش

ميتواند تاصدورحکم  ،تعقيببه کارخالف وقابل                                              ِ رف وجود اتھام دليل ارتکاب جرم نيست يعنی متھم   ِ ص   ،درعلم حقوق
ورده است که متھمين به آجود متصدی باشد ولی حساسيت جامعه به انتظام امورورعايت اعتبار جامعه اين سنت رابو
   .کارخالف که مصدريت درمواضع سياسی واجتماعی رادارند خودشان کنارگيری ميکنند

                                               
در ژاپن مرسوم است کسی که خيانتش ويا اشتباھش ثابت شود و معلوم شود آن اشتباه به ضرر مردم بوده است خود کشی (ھاراکيری) می کند. - ١

 ک- ن پرتاب و خودکشی می کند. حثابت شده بود خودرا از پنجره ساختمان بلندی به زميژاپن که جرم او يکی ازمقامات مھم ١٩٧٧ال در س
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نھا که نزد مديران ومسئولين حزب امانت است نسبت به ورود آاحزاب وسازمان ھای سياسی بمناسبت سرمايه اعتباری 
رند چراکه حضوريک خائن ويافاسد ويابی اعتبار وياگمراه وتوجه اتھام به مديران ومسئولين حساسيت فوق العاده ای دا

  ؛ن مديرصدمه بزند به شخصيت حزب وسازمان لطمه غيرقابل جبران ميزندآنھا بيش از اينکه به اعتبار ونام آوامثال 
اين است که رسم احزاب وشخصيت ھای حقوقی سياسی چنين گرديده که باتشکيل دادگاه ھای حزبی به اتھام مسئول 

  .ن مسئول شده برحزب اثرگذارباشدآوبھرتقدير نميگذارند که فسادی که متوجه  يدگی ميکنند رس

برخی ازحقوقدانان عقيده دارند که کسی که متھم است نميتواند مصدر کارباشد ھرچند که اتھام ارتباطی به کاراونداشته 
> يعنی اول امين کسی که امين است نميتواند متھم بشودباشد حقوق اسالمی ھم ازاين عقيده جانبداری ميکند  وميگويد <

   .مولوی ھم درھمين رابطه بيتی دارد که ممکن است چنين باشد ،راازامانت دورميسازند وبعد محاکمه ميکنند

  سمان رااززمينآگربگويم       د امين                      َ گرامينم  متھم نبو  

امروز  تحمل تصدی افرادی که طرف اتھام حتی اشتباه وندانم کاری قرارگرفته اند ولی باھمه اين احوال دنيای حقوقی 
بين المللی پول نداشت ولی  صندوقنکه اتھام او ھيچ ارتباطی به رياست اوبرآ > بااستراس کان<درھمين قضيه  ،ندارد
خرين نخست وزير آ تازه ژوسپين  .بين المللی پول رامقدم برموضع شخصی خود قرارداد صندوقاعتبار معھذا

استراس کان رادرکنارگيری کافی نميداند وميگويد برفرض که برائت حاصل کند بازھم اين  ،سوسياليست فرانسه اقدام
  او ميخواھد بگويد که شرافت واعتبار حزب باالترازاين حرفھاست   .عتباری اوراتصديق کندحزب است که بايد صالحيت ا

مريکائيھا آم اين تحريرمشغولم خبرھائی که ازجريان دادگاه او منتشرشده نشان ميدھد که  = ھم امروز که به تنظي حاشیه

  حاشیهنھاست ميباشند   پايان آچه راحت قادربه پرونده سازی وبرداشتن اشخاص از مشاغلی که مورد نظر

  تطبیق مورد باجریان مدحی
موضع اپوزيسيون لطمه وصدمه بزرگی زده است ترديد نيست که جريان مدحی بھرکيفيت وھرفرضی که متصورگردد به 

زاده در اپوزيسيون ن جريان  که درصدرقراردارند مانند خوانساری وجھانشاھی ونوريآدرست است که دست اندرکاران 
نرادارند فاقد شخصيت حقوقی وسياسی آادعای نمايندگی  نھاآندارند وبازدرست است که حتی ھمان موج سبزی که سمتی 

ن افراد دراپوزيسيون موقعيتی از اعتبار وحيثيت آ، درست است که ثاری مترتب نيستآ ،وبرعدمل است وھم وخيا و
دريک شخصيت حقوقی اگريک  ؛يک بزگرگله راگرميکند>  مصداق نگرفتفردی ندارند معھذا نميتوان ضرب المثل <

اعتبارواحترام واعتماد عمومی به علت  ن شخصيت حقوقی ازآ، يک بی اعتقاد وسازشکار ازمصادرباشد ، يک متھمخائن
  .وجود ھمان ناپاک محروم ميگردد

  درويس ورامين ميخوانيم  

  ب صد درياازاوننگآنشويد          لوده شد گوھربه يک ننگ  آاگر 

  واما بعد 
 سرزبانھا به ، بی اعتمادی وترس از نفوذ جمھوری اسالمی فراگرفته است واصطالحاپوزيسيون راوسواس       ِ مبارزه    ِ و   ّ ج  

درھمين زمان که اين است مدحی  اينکه مدحی دوم وسوم چه کسانی ھستند که اکنون دراپوزيسيون فعالند  مؤيد جريان 
لمان خاصه درگروھای آلمان از نفوذ مامورين اطالعاتی جمھوری اسالم درآتحريرتنظيم ميگردد نگرانی مقامات امنيتی 

ن ميتوان پذيرفت که برنامه مدحی يکی از شاخته ھای فعاليت جمھوری اسالمی بوده که بنابراي انيان رسمااعالم گرديداير
نفوذ جمھوری اسالمی دربين ايرانيان خارج ازکشورواعزام گروه  .ن خواست جمھوری اسالمی ومدحی بوده استآتوقف 
ازايرانيان خارج دم ھای باصطالح مخالف به خارج نشان ميدھد که برای جمھوری اسالمی ترور ھريک آگروه 



 حقوقدان -اميرفيض – موضع شخصی وموضع اجتماعی      ٣ برگ ٠۴/ ٠٧/ ٢٠١١ 

بسيارساده وسھل است واگرجمھوری اسالمی به اينکاردست نميزند چون باعوامل  خودش راحت وبی دردسراپوزيسيون 
  .بروو نااليق وبی مصرف ميسازدآرابی 

دست اندرکاران جريان مدحی تنھا يک جريان نفوذی نيست بلکه نموداری ازفالکت وفرودستی وبی مايگی مدحی جريان 
  .باھم به اين توجه ميرويم  .ھم ھست

انبود وشخصی بود که باسابقه خدمت  درجمھوری  خوب فرض کنيد که مدحی مامور نفوذی جمھوری اسالمی بود ی
يد چراچنين شخصی خودش آدرھردوفرض اين سوال پيش مي اسالمی ومقامی اطالعاتی به اپوزيسيون پيوسته است

والبد خوانساری  ؟اسالمی وھمو اميرحسين جھانشاھی راميکند معاون خودشراميکند دبيرکل مبارزه براندازی جمھوری 
   !راھم ميکند معاون جھانشاھی

مدن به خارج درکنار آاز حکومت کنارکشيده اند  وباکسانيکه باداشتن مقاماتی درجمھوری اسالمی  درگذشته، کم نبودند
ی ھائی ھم کرده اند ئيوصدای ايران مصاحبه ھا وفاش گوشان ھم درکيھان لندن  وياراد اپوزيسيون قرارگرفته اند وبرخی

منصوب کرده اند وبرای خودشان  >دبيرکلینھاھم مانند مدحی فورا خودشان رابه مقام فرماندھی  اپوزيسيون <آيا آ
  !ابدا  ؟معاون ھم  تعيين کرده اند

ديگر ازجمله عثمانی به دولت ايران بکرات مشاھده ميشود که حتی فرماندھان وشاھزادگان کشورھای  درتاريخ
نھا آز ماده مشارکت درجنگ عليه کشورخودشان شده اند معھذا دولت ھای وقت ايران اآايران پناھنده  شده و شاھنشاھی

نھا خودشان آنقدر ميدان بدھند که آنھا آنقدرخام واحمق نبوده اند که به آپذيرائی واستفاده اطالعاتی کرده اند وھيچگاه 
زاديخواھانه ھيچ کشوری آقوای ايران  بنامند ميتوان باقاطعيت عرض کرد که فاجعه مدحی درتاريخ مبارزات  رافرمانده 
  .سابقه ندارد

نھا فاقد وجدان وحيثيت واعتبارسياسی آجھانشاھی لطمه ای نزده است زيراکه زاده وخوانساری وجريان مدحی به نوري
سيب بی آساله مبارزه ايرانيان به  ٣٢حيثيت واعتبارووجدان  سياسی            ٍ متصورباشد    نھاآبه  لطمهورودھستند که فرض 

   .                        ّ               نفوذ پذيری وقحطی مديرومدب رگرفتارشده است ،،  پوکیاعتباری

ميز راچگونه ميتوان تشريح کرد که يک کاسب الماس صرفنظر ازوابستگی وسوابق او بارژيم آاين داستان حقارت 
جايگاه ھای ز کشور که بتصديق ارباب بصيرت بسيار بااستعداد وفعال ومديراسالمی  دربين سه مليون ايرانی خارج ا

 را ھستند کسی پيدانشود که دبيرکل بشود اال يک عمله بی سوادی که ھمين دست اندرکاران جريان مدحی او بزرگ
   .شودن  سه مليون بآسردارمحقق  واگر چند روزی ميگذشت  سردارمحقق معظم معزز ومکرم ميناميدند  دبيرکل 

دبيرکل يعنی کسی که بوسيله يک ھيتی که دارای شخصيت  حقوقی است برای مدتی وبمنظورانجام کاری که دراساسنامه 
محال وممتنع است که درجھان سياسی موردی راپيداکنيد که کسی خودش را  ،ن شخصيت مقرراست انتخاب ميشودآ

ن معاون ھم به اين انتصاب خودسرانه آکند ودبيرکل بنامد ويک معاون ھم درھمان ساعت برای خودش معرفی 
دکترای حقوق  ادعای وشاھد قضيه ھم خوانساری باشد که عکس يادگاری از حماقت خود بگيرد  !مغرورشده وبادبيرکل

  بی شرمی وبی باکی وفرصت طلبی رامالحظه ميفرمائيد ؟؟ -  دارد

          شمابرنگريست ه ن است که بايد بآاين چه بی شرمی وبی باکی وبيدادگری است     جای                  

  قهامنگاهی به وجدان مدحی وبی وجدانی اح

ن اين است که اين مدحی بود که خودش آدرجريان مدحی يک موضوع بسيارحساس واساسی رابايد منظور داشت  و
 دبيرکلی اپوزيسيون واربابی برخوانساری وجھانشاھی راترک کرد نه اينکه خوانساری وجھانشاھی اورااز خود دورکنند 

   :چيزی دستگيرشان شود البامثشايدورده شود چراکه اين حضرات آاينجا بھتراست يک مثالی 
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دعوت کننده ) رابه خانه اش وبرای سرپرستی از ناموس خود دعوت ميکند (مدحیتطبيق مورد دريک غريبه ( ،مردی
وراضی  قايان خوشحال ومسرور که اگرخودشان نميتوانند ناموسشان راحفظآ)  واين زاده وخوانساری وجھانشاھینوري

جمھوری اسالمی راندارند يک شخصی رابنام مدحی يافته انه که متصدی ناموسشان بشود  مبارزه با کنند وخودشان لياقت
نھارابه حال آاکتفاکرده و وتحقيرحضرات  نھا نميکند وبھمانقدر السيدنآولی اين مدحی است که دست درازی به ناموس 

افسوس ميخورند که چرا خودشان رھا کرده وبه کشورش باز ميگردد ولی عجيب اينجاست که اين حضرات ھنوزھم 
اگرمدحی اين نااليقان فرصت طلب راترک . نھاراترک کردآوبرنداشت نھارابادبيرکلی خودش آناموس بکارت مدحی 

  !خدا ميداند که مدحی تاکجا به اپوزيسيون فروميکرد نميکرد ويا جمھوری اسالمی پايان نمايش رابه مدحی اعالم نميکرد

واعتماد به  قايان خوانساری وجھانشاھیآبايد از ديد حسن نيت وسعه صدر  مدحی  مسئله  به يک کسی گفته است
   .حق سرکوفت واعتراض نيستندتنان مسآمالحظه کرد ودرراستای اين مالحظه  نطھمو

    .فرصتی است که به مطلب باال توضيحی داده شود

  است  گفتهن عصرآحيه توده ايرانيان >  که تاريخ دوره قاجاريه رانوشته است  درباب رورابرت گريت واتسن<

ايرانی ھرقدر تجربه تقلب ازناحيه ھموطنان  خودداشته باشد درترغيب اوجھت اعتماد بعدی ...«
ونيرنگ  ايرانيان قوی تراز خدعه . حس خودخواھی درسيرتنسبت به ھمديگر تاثيرنمی بخشد

زيرک ا ست که ميتواند سيرت  نقدرآدرميان تمام مخلوقات جھان بتنھائی ايرانی خيال ميکند  ،است
کسانی راکه بااو سروکاردارند کشف نمايد ومقاصد باطنی افرادی  راکه طرف اوست پيش بينی کند  

               ...»بنابراين باتوجه به تجربه مکرر پيوسته حاضراست فريب بخورد

ن روحيه ای که واتسن تشريح کرده باشد درتوده عوام ايرانی وجودداشته باشد سال قبل اين چني ١۵٠بله ممکن است در
وبه جنايات  ولی اين عذری نيست که کسانی که مدعی اند سی سال است عليه جمھوری اسالمی مبارزه ميکنند

جمھوری عوامل نفوذی  ايرانی خارج ازکشوربوسيله ۶۴که ن جمھوری ھم واقف وناظربوده اند آوفريبکاری ھای 
ن متمسک شوند واز آمدعی رھبری نجات ايران ھستند  بتوانند به باالگوی جريان مدحی ترورشدند و اکنون ھم  اسالمی

  .اين ضربه بزرک به اعتباراپوزيسيون برائت حاصل کنند

   چه میتوان کرد

  >ن نباشدآ درمان ن نيست که انسان درد راتشخيص بدھد ودنبالآھيچ چيزبدترازيکی ازحکما گفته است <

   :حکيم مولوی بيتی دارد که وصف الحال موضوع مدحی است  اوگفته است

  )ساله بوده است ۴٠دراصل شعر ساله کجاست  ( ٣٠گندم اعمال        دزد درانبار ماست            ِ گرکه موش             

   .وبه جلوبرود لوده به عوامل جمھوری اسالمی است  مبارزه نميتواند باسالمتی جمعآدرحاليکه اپوزيسيون 

  مولوی دربيت ديگری ميگويد

  وانگھی درجمع گندم کوش کن         اول ای جان دفع شرموش کن  

يعنی ما تکليف داريم که سالمت مبارزه رااز حضورموشان جمھوری اسالمی پاک کنيم واين کارحتی مقدم برھرنوع 
   .مد ميکنندآزادانه رفت وآن آباری است که موشھا دروری گندم درانآدقيقا مانند جمع  فعاليت مبارزاتی است 

وجود حساسيت به  بين درست است که اپوزيسيون نميتواند اين کارمھم راباموفقيت کامل سامان دھد ولی فرق است
زمان بی تفاوتی درحدی که درکتاب < با ،شرافت واعتبار اپوزيسيون وبرخورد باعامالن شناخته شده جمھوری اسالمی

  .> از ھمان عوامل بعنوان قھرمان ياد شودانتخاب
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  لزوم هیئت حقیقت یاب  
بياددارم اعليحضرت چند باربه لزوم ھيئت حقيقت ياب برای مسائلی اشاره فرمودند  تصورميکنم که  ھم اکنون دررابطه 

توام باسرزنش  توجه وحکم نميدھد فقطھيئت حقيقت ياب محاکمه  جريان مدحی فوريت تشکيل ھيئت مزبور جدی است با
 اپوزيسيون راملک شخصی خودشان تلقی نکنند وحفظ شرافت وامنيت اپوزيسيون راتکليف مقدس و ،افراد ميکند تا

   .ميھنی خودشان بدانند  البته که ھيئت مزبوردررديف جريان مدحی به پاکسازی دبيرخانه ھم خواھد پرداخت که گفته اند

  رند غالمان اودرخت ازبيخوآبر    ی      اگر زباغ رعيت ملک خورد سيب

   ؟لوده به موشھای جمھوری اسالمی است چگونه ميتوان جريان مدحی را انتظارنداشتآکه وقتی دبيرخانه 

  مقام صالحیت دار
  ؟. رھبراپوزيسيون کيست؟ پاسخ روشن است رھبر اپوزيسيونمقام صالحيت داربرای تشکيل ھيئت حقيقت ياب کيست 

   .ضرت که درکتاب زمان انتخاب مقام وموقعيت خودشان رارھبراپوزيسيون ناميده اندعليحشخص ا

  

  

  

  

  

  
  
  
  
 
 


