
 حقوقدان -اميرفيض -نظر شخصی در نظام کاری                                                   ١ برگ   ٠٧/ ٠۵/ ٢٠١٣ ، شنبه سه 

  نظر شخصي درنظام كاري
  حقوقدان -اميرفيض

مده بود آتنظيم اين تحريربدان سبب الزم گشت که درمصاحبه خانم عبدی با اعليحضرت اشاره ای 
که اعليحضرت برخی فرمايشاتشان رانظرشخصی اعالم فرمودند نه درارتباط با سخنگوئی شورای 

   !به اصطالح ملی

ميدارد که ھرکس نقطه نظرھای خودش رانسبت به  زادی بيان مجازآخاصه  ،زادیآالبته که 
    .محدود ومھارميشود زادی درمواردی آبيان کند  ولی اين موضوعات 

وضعيتی است که شخص عضويت يک سازمان سياسی راداشته باشد ويا عضو جامعه ای  ،نخست
شخص نميتواند برخالف  ،اشد دراين حالتب مورد احترام وتائيد او ،ن جامعهآباشد که قانون اساسی 

اين چنين اظھارنظرھا محکوم  ،نظر نمايد مرامنامه سازمان سياسی ويا خالف قانون اساسی اظھار
شناخته ميشود که درراستای مرامنامه سازمان  ،مطلوبنظراين افراد وقتی نظرِ  .به بی اعتنائی است

که قانون اساسی ويا مرامنامه سازمان سياسی مغايربانص  چراکه نظرِ باشد يا قانون اساسی کشور و
   .شناخته نميشود ،است نظرقابل

ھنگامی است که صاحب نظر درخدمت شخص ويا سازمان ويا  که مورد بحث اين تحريراست ،دوم
   .مغايربانظرواعقتاد مستخدم است ،ازمان ويادولتن شخص ويا سآحکومتی قراردارد که سياست 

 مده اند اظھارآن درآنند برخالف سياست وروش کاری که دراستخدام نميتوا یاين چنين مستخدمين
   .چنين رفتاری خالف نظام کاری استنرا نظرشخصی خودشان معرفی کنند آ نمايند و نظر

 ؛نميتواند به خريداران جنس بگويد ،شخصی که دراستخدام فروشگاھی است ؛مثالش ساده است
> اگرشخصی ميل ندارد که جنسی که اين اجناس قالبی ھستند ،اين نظرشخصی من است<

نه اينکه دستمزد بگيرد  ،ن فروشگاه بيرون بيايدآبنظراوقالبی است بفروشد بھتراست که ازخدمت 
   .کارمند فروشکاه شناخته بشود ونظرخودش رابه مشتريان ارائه دھد و

 و ن نظردمده با تحت الشعاع قرارداآکسی که درخدمت موسسه وياسازمان سياسی در ،راست است
 وجدان داريم  ولی وجدان تا ،عقيده خودش وتبعيت ازسياست سازمان وجدان خود رامتالم ميسازد

وجدانھائی که  و ،جدانی که بيداروحساس است قبول نميکند که تحت الشعاع دستمزد قرارگيردو
 نھا خودفروشآکه عنوان اختصاصی  اسمی ھستند براحتی تحت تاثير وباخت خود واقع ميشوند

م وجدان که درعين اينکه تال ،ذری خودمان استآ شن ھمين اقای سياوآ شکارآنمونه  ،است
   .مريکا قراردادندآولی تالم وجدان  راتحت الشعاع مواجب بيشتر صدای  خودشان را اعالم کرده  بود

که کيھان  درچندسال قبل ،وباصطالح منتخب است ازاعضای شورا ومحمدی  ناصر قایآنمونه دوم 
زبازرگان فعال بود بمناسبت درخواست درج مقاله ای باکيھان لندن تماس لندن بسختی بطرفداری ا

 طرف صحبت قرارگرفت پس از ،محمدی قایآ ،تلفنی گرفتم وخواستم بامسئول کيھان صحبت کنم
مسئله طرفداری کيھان لندن  ،گھیآمگربه صورت  ،ن نشدآکه موافقت باچاپ  ،طرح موضوع مقاله

منھم بانظرشما موافقم ولی من درخدمت کيھان ھستم وناچارم < :ايشان گفت ،مدآبازرگان بميان  از
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> بقول ازسياست کيھان پيروی کنم درست است که برخالف وجدانم عمل ميشود ولی ناچاری است
  >به چسب وجدان چيه را نقديک يھودی <

 انسان وقتی درخدمت کسی قرارگرفت بايد حافظ منافع واعتبار وشھرت ومدافع اوباشد  انسان
ولی وقتی منافع مادی ويا مسائل  ،اجباری درقبول خدمت اشخاص نادرست وتبھکاروبدنام راندارد

 ند برخالف ميل ومنافع اوعمل کند ونسان خود رادرخدمت او قراردھد نميتواديگرسبب ميگردد که ا
 ، نظرش مادام که درخدمت ديگری است بايد کناربرود ونظراو ھمان نظرگرددنظری مخالف دارد اگر

   .که نظرکافرمای اوست

ن آشخصيت ھای سياسی که نظرات خاصی دارند که بانظردستگاھی که وابسته به  ،نگاه کنيد 
ھيچگاه  ،ن دستگاه قراردارندآھستند مخالف است تا ھنگاميکه سرکارھستند ودرخدمت به 

ت ولی بعد که ازخدمت منفصل ويا کنارگيری کردند نظرا ،نظرشخصی خودشان رامطرح نميکنند
قای آنمونه برجسته وپيش رو  ،مصاحبه ھا ويابصورت کتاب منتشرميکنند در مخالف خودشان را

ملت گيری کتاب <ه ت که پس ازکنارقای باراک اوباماسآمشاور ايرانی  نصرولی  دکتر
ن بسختی سياسيت ومديريت باراک اوباما رامحکوم کرد ومشاوران آ نوشت ودر > راکنارگذاشتنی
ارت اصول ديپلماسی معرفی کرد ونوشت که وز ، خود خواه وبيگانه بابی تجربه را رئيس جمھور

  مريکا درتصميم گيريھا معطل افراد اوباما ست ......آخارجه 

قای دکترولی نصر نميتوانست ھنگامی که دراستخدام کاخ سفيد ومشاوررئيس جمھوربود انتقادات آ
منوربرنمی تابد که انسان درخدمت تحت عنوان نظرشخصی منتشرکند چنين عملی را جامعه  اخود ر

  .سياست نادرسی باشد به خاطر منافع شخصی

پذيرفته اند که باب ارائه نظرات شخصی  !اعليحضرت باقبول سخنگوئی شورای به اصطالح ملی
نھا يعنی نظرشخصی خودشان آزيرا تداخل   .مادام که دراين شغل ھستند مسدود بدارند اخودشان ر

ميشود وغرص ازسخنگوئی که  اسخنگوئی شور انجام وظيفه درست نظرات اعضای شورا مانع و
  اشکار ساختن وبيان ساده خواست ھا وتصميمات مديران شوراست رامنتفی ميسازد

نچه که تحويل ميگيرد به ديگران آدارد يعنی  سخنگوی شورا درواقع  نقش يک دستگاه پيام گيررا
ودراين  افق ھم ازسوی ايشان تائيد شد) ت واين موضوع درمصاحبه اخيراعليحضر( تحويل ميدھد

 ثالت ويابحثھای فلسفی وجريان چيزی که اصال جای حضورندارد نظرشخصی خود ويانظرشخص 
    .نھاستآامثال 

اينکه سخنگو نميتواند ازنظرات خودش استفاده کند وامانت دارسخنان ديگران انھم فقط برای انتقال 
قضات دادگاه ھاھم نميتوانند درصدور رای  ،گومرعی نيستبه افراد معينی است  تنھا درمورد سخن

 ) وحتی مصرح است که اگرقاضی دربغيرازقضات شرع( ،نظرات شخصی خودشان استفاده کنند از
ن موضوع ازطريق آشخصی کرده باشد ازرسيدگی به  نظر مواردی قبال نسبت به موضوع ابراز

   .ستدادگاه ممنوع ا

نميتواند به دادگاه  ،باقبول وکالت موکل ناچاراست ازاودفاع کند درعقد وکالت ھم ھمينطوراست وکيل
اظھارنظرشخصی  از ، وکيل را> قبول وکالتنظرشخص من اين است که موکل تبھکاراستبگويد <

   .نسبت به موکلش بازميدارد
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قبول سخنگوئي شوراهم همين وزن رادارد نميتوان باقبول سخنگوئي شورا باب نظرات 
زادي سخنوري را آ خود و ،اعليحضرت باقبول سمت سخنگوئي ،اشتشوده دگراهمچنان 

ودركالمي نه چندان مناسب قرارداده اند  !اراده مسئولين شوراي به اصطالح ملي درمهار
ي بي شخصيت دم هاآمده اند حال اگرشورا متشكل ازعده اي آ واستخدام شورا در دراختيار

 اين ديگر ،جمهوري اسالمي استكارمندان وزارت خارجه  دار وبدارباشي وسرايآشامل 
مربوط به اعليحضرت است كه نماد هويت ملي وتاريخي ايران رابا شغل سخنگوئي عوض كرده 

     .اند

رت  ه  ید باھ ند  وا رت  شان ااع ا ی  ور ط ی   یا ی و دا ده  جاد 
نا ساز د شدت  تاده ا    .ا

دشمانش  وای بروزگارکسی که نقطه ضعف او را ،ھائی ھستند ھمه افراد دارای نقطه ضعف
   .عليحضرت دراين مورد قرارگرفته شده استا ھدف بگيرند که متاسفانه نراآ بشناسند و

   :يکی ازشعرا گفته است

  گه نيستآوست گه است وليک        ازدامی که زيرپای اآب زيرزمين آھدھد از

تش است آعشق بيان مطالب دارند وبقول سعدی < تش عشقی که نسبت بهآاعليحضرت بمناست 
ن خيلی ھشياری وندای وجدان آ ثارآ > در تندبادی افتاده اند که توجه به مراتب ووھوس تند باد

    .ميخواھد

           

  

 


