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درباره اسناد بسيار ،بسيار مھم—اميرفيض -حقوقدان

درﺑﺎره اﺳﻨﺎد >ﺑﺴﻴﺎر ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ<
اميرفيض -حقوقدان
ھمانطور که درحکومت ھا وقتی موضوعی درکشوررخ ميدھد تعقيب آن از سوی مسئولين کشوربه
يکی ازواحد ھای اداری وياسياسی ويا حقوقی کشورارجاع ميگردد تا قضيه تعقيب شود و از دست
رفتن شواھد وقرائن جلوگيری و خطا و درست را تشخيص ونگذارند موضوع بدون رسيدگی به
فراموشی کشيده شود ،دراپوزيسون ھای در و پيکردارھم اين رويه مورد عمل است ،زيرا اپوزيسون
خود را دولت سايه ميداند که منتظربدست گرفتن قدرت است ،بنابراين اگر اپوزيسون از اھميت
ازجريان توجه ورسيدگی وحتی تعقيب مصون ماند وزمان سبب تضيع حق
موضوع غافل ماند وقضيه
ِ
کشورشد اپوزيسيون مسئول است.
ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد وﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ
نقش افراد وشخصيت ھای مبارزاتی درصحنه ای که اپوزيسون عرضه وجود ميکند فقط اعالم
موضوع وارائه اطالعات وانتشار آن است ،درست مانند رابطه ای که بين مردم ودولت درکشورھا
وجود دارد يعنی مردم دراين حد احساس تکليف ميکنند که فقط مراتب وقوع جرم رابه دادستان اعالم
کنند .ھمانطور که تعقيب موضوع ورسيدگی واعالم حقيقت آن با حکومت است ،در صحنه مبارزه
سياسی عليه دولت تکليف رسيدگی ويا تعقيب وجلوگری از امحاء آثار و احتماال اقداماتی که بتواند
حافظ حقوق ملت در آينده باشد ،درحد ممکن با اپوزيسيون است.
اﭘﻮزﻳﺴﻮن ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻚ وﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ درواﻗﻊ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺳﺎﻳﻪ واﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ .داراي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻫﻢ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ .ﻛﺲ وﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدراﺑﻌﻨﻮان اﭘﻮزﻳﺴﻮن
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ورود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ازﺳﻮي ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن آن اﺳﻨﺎد ،ﺑﺴﻴﺎر ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ وﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
جريان نامه ھای بسيار ،بسيار مھم که بجا ودرست سبب ناراحتی والتھاب وطن پرستان ايرانی شده
است ،يک تکليف ملی وميھنی است که ازسوی کثيری از آگاھان از جريان به منصه ظھوررسيده و
باز مسئوليت اپوزيسيون بطور مشھود گشوده
مبارکشان باد ،اين بيداری وھشياری وبه اين ترتيب ِ
شده است.
اين مختصردرتعقيب نامه ايکه حضور اعليحضرت دررابطه باجريان نامه ھای بسيار ،بسيارمھم تقديم
گرديده ايفاد ميشود تا تکليف کسانی که مدعی مشارکت دراپوزيسيون به رياست اعليحضرت ھستند
ياد آوری بموقع شده باشد.

