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  اميرفيض  حقوق ندان 
  ؛زاده زال قایآايران يارگرامی 

اين عقيده ھمگانی  اينکه شما ھم با متشکرم از .نداشتپاسخ حضرتعالی ربطی به تحرير تقديمی بنده 
معنای وسيع  در و ايرانی خودش را طرفداريک  ،موافق ھستيد که نميشود به دليل قدرتمندی کشوری

، پايگاه اميد  ، مورد احترامنھم يک ايرانی خاصآ ؛ن کشورقوی معرفی کندآ کارگزار و نوکر کلمه مطيع و
   .ومقيد به الزامات سوگند سلطنت

اصالت   که  احرازدعوت کنم  اين تذکراجازه ميخواھد شمارابه  ؛حقوقدانیاما اعتراض سرکاربه عنوان 
يک شخص فنی با لباس مخصوص واحتماال وسائلی که  ؛موضوعی است ھر يا و ھرکار شرط دخالت در

شک زدريک حادثه ای که شخصی به دخالت پ  .ميکندفنی  اصالت برای دخالت درکار رد احرازدست دا در
زادی عمل آ احرازاصالت او سبب قبول مردم و ،ھمينکه شخصی بگويد من پزشک ھستم ؛دارد نياز

حال اين اصالت  ؛قبول موضوع ويا قبول دخالت افراد را نميکند ،جامعه بدون احراز اصالت .اوميشود
   .حدی ھست ديگرمسئله روز نيستدرچه 

امراض داخلی ويک مھندس  وقی مربوط ميشود، اگرازسوی يک طبيبھائی که بطريقی به مسائل حق بحث
شود بلکه اھل ين نشان داده نمآعمومی نيست ورغبتی به قابل تحويل  ، نه تنھا ماشين االت مطرح شود

   .نرابه باد بی اعتباری ميدھندآعلم ھم 

 -فعال حقوق بشر –فعال سياسی  ا عناوين گان دربرنامه راکنند يزيونی غالبا شرکتبرنامه ھای تلو در
اين عمل احرازاصالت ودرواقع مالت قبول اظھارات شرکت کننده  ؛نھا معرفی ميکنندآجامعه شناس وامثال 

   .دربرنامه تلويزيونی است واگراحرازصالحيت نباشد قبول واقع نميشود

حرکت  اعتبار است که درمسيرتوجه و هشخاص دررابطه با صالحيت اظھارکنندارنظر اميتوان گفت که اظھ
را  امری که تجربه کاری ويا علمی دارد خود . اصل استصحاب براين پايه مقررشده که ھرکس درميکند

   .شود الزم به اثبات شود ويا رد صالحيت او احرازکه ن کارميداند مگردرمواردی آ صاحب صالحيت در

 حقوق خوانده باشد حال چقدرخوانده باشد وچقدرفھميده باشد  ديگر الق ميشودکهدان به کسی اتحقوق 
اصالت دربيان موضوعی حقوقی کرد  به معنای صالحيت شخصی  احراز ھمينکه کسیمسئله روزنيست 

است واين صالحيت ازسوی حقوقدانان ديگرممکن است رد ويا تضعيف ويا اصال نظرمزبور رد شود ولی 
يک  ور که نظرنظرحقوقی ازسوی مثال يک عمله راه سازی رد شود ھمانط يک  ت کهمعموال معقول نيس

شی آنميتواند مورد دخالت يک حقوقدان قرارگيرد اين را ميگويند نخود ھر مھندس مشاور ويا طبيب
   .مان دخالت ناصالح درامرصالح  استدماغ درھرکاری فروکردن  که ھ  -بودن
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عنوان مزبور ازعناوين  ؛وناراحت شده ايدقدان ملتھب حضرتعالی ازعنوان حقو حيرت شد که موچب
مقامی نيست که واجد مزايا ومراتبی باشد که ايجاد غبطه کند چه اشکالی دارد حضرتعالی کلمه حقوقدان 

را ازاعالم عام طرفداری  ناراحتی وتالم مشترکمان ولی دراصل ؛نرا حقوق ندان بخوانيدآيا  را نخوانيد و
    .رخارجی پرده پوشی نکنيماعليحضرت ازيک کشو

اگرشما بفرمائيد اصال چه لزومی به انجام  ؟يا سرکارحاضريد اعالم عام کنيد که طرفداراسرائيل ھستيدآ
   .اين کارھست بازھم خوشحالم ازاشترک نظرمان

خوشحالم که شما با نظريه حقوقی محکوم دانستن درقيد بيگانه بودن را پذيرفته ايد واين تحصيل حاصل 
               .ا موجب مسرت مشترک استشم

  بااحترام  

  


