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  حقوقدان -اميرفيض 

توريه که يکی ازسياست  ١ >سيد علی درچاله چوله توريهدرتحرير <
. مصاحبه  ھای کالمی علما ورھبران مذھب تشيع است تشريح شد

زادی  آان درپاسخ به پرسش راجع به  –ان  –سی  با اخيرشيخ حسن
فکرنميکند درايران کسی به < :گفتشيخ حسن  مطبوعات ايران

  .>خاطرفعاليت ھای روزنامه نگاری بازداشت شده باشد

گاران زندانی گرفته نوجود روزنامه  مديران روزنامه ھای داخلی ايران اظھارات شيخ حسن رابفال انکار
   .به طيف اعتراض مزبورپيوسته اند نگار روزنامه ١٣۵وحسب اعالم خبرگزاريھا 

    .شدهبه توريه متوسل برای فرارازپاسخ  ان  –ان  –ال سی شيخ حسن درمقابل سو

   .پاسخ توريه اورابه معنای انکارزندانی بودن روزنامه نگاران گرفته اند ھم روزنامه نگاران ايرانولی 

  توسل شيخ حسن به توريه

بيان  هاقرارون، نه اعالم ونه فکر  . فکر> وفکر نميکنم استمرکز ثقل توريه درپاسخ شيخ حسن واژه <
ن آ. فکرنوسان وتصوری است که انسان دربينھايت ميتواند گرفتارواقعيت وحقيقت ونه قول وقراراست

صميم مدی وتآ ، فکرميتواند مقدمه ای باشد برای کارميشود. فکرمانند خواب است که دربيداری فعال باشد
ثارعمل را متوجه آت ونه . ولی خود فکر نه عمل اسبرای عملمادگی شخص آگيری به عمل ويا اعالم 

   .ميباشد

 قدر رھ . فکررابطه مستقيم با دانش وبصيرت شخص دارد و. فکر، خيال استحقوقی است             ِ فکر، فاقد بار  
وسعت فکر که زيادشد وبصيرت درمقابلش قرارنداشت  ،فکرمحدود تراست باشد  دائره بصيرت بيشتر

. ازيکی ازدانشمندان نقل است که گفته درمقابل عظمت عالم فکر، دائما درپروازاست – ميشود ماليخوليا
   .با فکر وخيال ميتوان دنيا را مسخرشد ھيچ چيز عظيم ترازخيال  نيست 

فکروخيال راحدی نيست ولی خيال وفکربا واقعيت واعالم که ايجاد تعھد وتکليف ميکند بسيارمتفاوت 
    .بنای محکم اعتراف واقراروتعھد ومسئوليت رابناکرد است ونميتوان روی فکروخيال

> شروع ميشود به شنونده ويا سوال کننده قبل ازھرچز ميگويد که فکرميکنم< صحبت ويا پاسخی که با
، سوال درتحقيقات ازمتھمين .نھاآتعھد وامثال وخيال وخواب سروکاردارد نه با حقيقت واعالم و فکر با

يا آمتھم درمقابل پرسش اينکه  اگر و ؛ری يا نه خارج نگرددآارچوب پاسخ طوری مطرح ميشود که ازچ
 کب به قتل شده ای بگويد من فکرميکنم که نشده ام تحقيق کننده به پاسخ متھم اعتنائی نميکند وتتومر

   .ری استآنه ويا  ،پرسش            ِ ميگويد پاسخ  
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ارشيخ حسن ازپاسخ توجھی نکرده پرسش کننده سی ان ان درمصاحبه با شيخ حسن به بی معنا بودن وفر
اده استففکرنميکنم ازواژه  ،ھم روزنامه نگاران ايرانی با بی توجھی ويا استفاده از موقعيت او وبعد از

  .انکاروتکذيب  کرده اند

ميرود وماليات  ،مد ازالتاری داشتهآ نجا بکشد که ميليون ھا دالر درآيا اگرکسی دامنه فکروخيالش به آ
 فکرش النه ساخته به دولت بدھد؟  يااگرکسی فکرکرد که ميتواند پروازکند ازبلندی خودمدی که درآن درآ

   .رابه ھوارھا ميکند

روزنامه  ۵٨درحاليکه  ؛زادی قلم بدستان ومديران مطبوعات استآ زادی مطبوعات وآشيخ حسن مسئول  
زادی آت که عليه کشورھائی اس ينيف اولدرردنگارايرانی دربازداشت بسرميبرند وجمھوری اسالمی 

 از برای فرارمعلوم است که  ؟چگونه انتظاراست که پاسخ صريح وروشن بدھد ،مطبوعات قراردارد
   .تنھاراه توسل به توريه است ،پاسخ

د شيخ حسن تطبيق ندار ونيت پاسخن برداشتی دارند که با حقيقت آ يعنی جوابی داده که شنوندگان از
اعالم  شيخ حسن زيرا  ،وقعيت او وجمھوری اسالمی نميزندوھمچنين پاسخ سيد حسن لطمه ای به م

يله اش ظھور داشته ارائه داده  وچه     ّ درمخ   ،سوال                                            ِ موضوع وپاسخ سوال رانداده وفکری که ھمان لحظه  
  .نرا بگيردآبسا لحظه بعد فکرديگری جای 

نامه وزاين توضيح بجاست که شيخ حسن نگفته <فکرميکنم که کسی درايران به خاطرفعاليت ھای ر
فکر نميکنم......> يعنی اصال درباره سوال سی ان ان > بلکه گفته است <نگاری بازداشت نشده باشد

ينده فکررسيدگی به موضوع زندانيان برايش الزم آ وچه بسا که اگردر نداشته که پاسخ بدھدفکرش راھم 
    .بشود ورسيدگی بکند جواب ديگری بدھد

  


