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روزي ﺳﺨﺖ
و
اﻃﻼﻋﻴﻪ
ﺳﺨﺖ آزاردﻫﻨﺪه
اميرفيض -حقوقدان
ديروز روز بسيارسختی برايم بود .برای پنجمين باربرای امتحان رانندگی کتبی دعوت شده بودم بايستی
به  ٢٠سوال ازبين  ٢۵٠سوالی که ممکن بود مطرح شود جواب درست بدھم خاصه که درباالی ورقه
امتحانی )تست( نوشته شده بود >کسانی که به تمام ســـواالت جـــواب درست داده باشند تست را گذرانده
اند<
دربين  ٢۵٠سوال بغيرازعالئم راھنمائی ،سواالتی است که جواب آن با رقم وعدد ومدت سروکاردارد و
به خاطر سپردن رقم وعدد برای سنين باال آسان نيست؛ آنھم مانند بنده که حتی شماره اصول قانون
اساسی ھم درحافظه ام نمانده وبايستی به کتاب قانون رجوع کنم.
سواالتی رابايد تمرين ميکردم که بنظرنميرسد دررابطه باتست افرادمسن الزم باشد ازباب نمونه )ضخامت
الستيک اتومبييل چه اندازه سائيدگی پيدا کرد بايد عوض شود(؛ )يک ونيم ميليمتر( چگونه ميتوان فھميد
که الستيک اتومبيل به اندازه مزبور سائيدگی يافته است؟ اين يک کارفنی با نيازبه دستگاه علمی است
که ازعھده يک شخص مسن ساقط است سواالت بسياری ازباب محکوميت وتوقيف گواھينامه ومدت
ومبلغ بيمه که ھمه با عدد سروکاردارد که بنظرميرسد درصالحيت دادگاه است .يادم ھست نوبت اولی که
برای تست دعوت شدم يکی ازسواالت درپرسشنامه اين بود که درچه فاصله ای از يک پل درجاده خارج
ازشھرميتوان پارک کرد )جواب درست  ١۵٠متر( ،بنده به سوال مزبور جواب ندادم  .افسرمربوطه
بھنگام رسيدگی به پرسشنامه بمن گفت شما به اين سوال جواب نداديد گفتم اين سوال درست نيست
چگونه ممکن است دريک جاده کم رفت و آمد يک شخص مسنی فاصله بين پل و محل پارک اتومبيلش
را مترکند ،آنھم  ١۵٠متر آنھم يکنفره ،يعنی بايد  ٧۵مرتبه دوال و راست بشود تازه معلوم نيست که
اشتباه نکرده باشد اين کارنياز به يک مترمھندسی ويک کارمند دارد ،اساسا اين کار شھرداری است که
يک پست بايک عالمت فلش دار در ١۵٠متری بگذارد که توقف ممنوع ،نه کار بنده نوعی که يک بارکه
خم شدم ديگرراست شدنم نيازبه ياوردارد.
افسرمربوطه ھيچ نگفت وپرسشنامه رامھرقبولی زد.
مقصود ازاين مقدمه اين بود که حقيقتا سه روزی رابتمام معنا صرف حفظ کردن آئين نامه رانندگی کردم
و بسيار خسته ومانده برای تست رفتم ،محيط تست ھم اطاق بزرگی است با ميزبزرگی که ھرطرف آن
 ١٠صندلی راحتی چرخ دارقابل گرديدن قراردارد و ٢٠پيرمرد شکسته وخسته ووارفته نشسته اند،
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ھنگاميه افسرمربوطه ازيکايک داوطلين سوال کرد که برای چندمين باراست که برای انجام تست دعوت
شده اند معلوم شد تنھا کسی که برای بارپنجم است بنده ھستم وتنھايک زوج که مرد برای بار سوم و
زن برای باراول است ھم دربين دعوت شدگان ھستند.
برخالف انتظار ،سيستم تست درامسال کامال باسالھای قبل تفاوت داشت شايد ھم اشکاالت درسواالت،
تجديد نظردرسيستم را الزم ساخت.
روز سختی بود که باالخره به خيرگذشت
واﻣــــــﺎ ﺑﻌﺪ
با خستگی بسيارسنگينی خاصه که خواب بعد ظھرھم نداشتم به خانه آمدم و بالفاصله سراغ خبرھا رفتم،
از جاويد ايران خبری داشتم که ميگفت> :اعليحضرت با يکی ازرسانه ھای فرانسه مصاحبه ای داشته
اند که مقارن با مصاحبه روحانی بوده است واضافه شده بود که به مجرد دسترسی به آن ارسال خواھد
شد ونيزاشاره شده بود که احتماال افق ايران آنرا منتشرساخته است<.
فورابه سراع افق ايران رفتم در آن جا نبود که با اطالعيه ای روبرو شدم که واقعا متالشی گرديدم بسيار
سخت متالم ومنقلب وحالی غيرعادی بسراغم آمد که معموال گھگاھی درمواقع فشار روحی ميآيد.
متن اکھی عينا به اينجا آورده ميشود تا راحت بتوان درباره اش وعلت آشفتگی آن صحبت کرد:
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دراين اطالعيه شخصيت نماد ھويتی ايرانيان )بقول اعليحضرت( پادشاه ھمه ايرانيان حتی خمينی )بقول
ايشان( درحد يک کاالی تجاری مانند قرص الغری وکرم زيبائی وکرم رفع موھای اضافی ،پائين آورده
شده است که در اعالنات آنھا نوشته ميشود که آن ھا مخصوص فالن جاست ودرجاھای ديگريافت نميشود.
واقعا مانده ام که مگرميشود کسی را يافت که ننگ ونکبت اين اطالعيه را درک نکند ومدام از آن استفاده
کرده وبرخ مردم بکشد؟ آخريعنی چه که >تنھارسانه مورد تائيد شاھزاده رضا پھلوی رسانه افق ايران
است< مفھوم مخالف ووسيع اين اطالعيه خرکی اين است که سايررسانه ھا ھيچند ويا حداقل به حساب
نميآيند وشايد ھم درموقعيت تکذيب قرارداشته باشند .آخر حرفی ازاين بی معنا وفکاھی ترھست که کسی
بگويد فقط رسانه خودم راقبول دارم؟ دقيقا ضرب المثل >خودگوئی خود خندی عجب مرد ھنرمندی<.
نقش رسانه ھا تحول در دمکراسی و آزادی وحتی حقوق بشراست .کار رسانه ھا ايجاد درک درمقابل
درک ،بدون اينکه حذف يکی مستلزم حيات ديگری باشد ميباشد -رسانه ھا معمارفکری جوامع ھستند.
جامعه دمکراتيکی ويا مبارزه سياسی بدون آزادی رسانه ھا ممکن نيست ،يک رھبرسياسی اولين تکليفش
احترام به مطبوعات است ،نه اينکه فقط رسانه افق ايران خودش را تائيد کند وبقيه را تکذيب و يا اصال
به حساب نيآورد.
سال  ٩١بود که تلويزيون ھای انديشه ،پارس ،ايران آريائی ،اميد ايران و  NITVھمکاری کردند و برای
موفقيت شورای ملی )تجزيه طلبان( مبلغ  ۵٠٠ھزار دالر جمع آوری کردند ...چرا بايد دراطالعيه مزبور
عبارتی بکارگرفته شده باشد که مفھوم نمک ناشناسی وسوء استفاده ازموقعيت تعبيرشود وياد آور اين
ضرب المثل باشد که فالنی که خرش ازپل گذشت ديگرکسی را تحويل نميگيرد –>بزرگترين اشتباه کسی
که خرش ازپل گذشت اين است که تصورميکند پل ديگری درجلويش نيست<.
چه راحت وفوری ضرب المثل باال خود را نشان داد .رئيس شورای تجزيه طلبان پس ازعبور از پل ۵٠٠
ھزار دالری وترک ياران وکمک دھندگانش يک سفره گدائی در تورنتو انداخت ولی تنھا  ٢٢ھزاردالر
گدائی کرد.
بھرحال انتشارچنين اطالعييه بسيارحرف بردارد وخفت آوراست؛ آنھم برای کسی که گفته است:
>اﻗﺘﻀﺎي ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه دارم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻫﺮﻧﻮع درﮔﻴﺮي ودﺧﺎﻟﺖ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و
ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ و ﭘﺸﺘﺒﺎﻧﻲ وﺟﺎﻧﺒﺪاري ﺧﻮدم راازﻫﻴﭻ ﮔﺮوه وﻳﺎﺷﺨﺼﻴﺖ وﻳﺎ رﻫﺒﺮي ﺧﺎص ﻧﻜﻨﻢ<
**
>ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم ازﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮدم دﻓﺎع ﻛﻨﻢ .ﻣﻦ ازﻛﺠﺎ اﻳﻦ ﺣﻖ رادارم ﻛﻪ ازﺣﺎﻻﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ<......
**

روزی سخت و اطالعيه سخت آزاردھنده -اميرفيض -حقوقدان

ناھيد شيد )آدينه(  ١٣/١١/٢٠١۵برگ  ۴از ۴

>ﻫﺮﻛﺲ ﭘﺎﻳﺶ راﺑﮕﺬارد اﻳﻨﻄﺮف ﻣﺮزﻣﻦ اورا ﻫﻤﺴﻨﮕﺮﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻢ وﻛﺎري ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اش وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺒﻠﻲ
او ﻧﺪارم<
**
>ﻣﻦ آﻳﻨﺪه اي راﺑﺮاي ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ازﺣﻖ ﻫﺮﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﺑﺘﻮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد<
**
>اﮔﺮﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻨﻈﺮﻣﻦ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﻜﺮدﻣﻜﺮاﺗﻴﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ<
چرابايد شخصيتی با اين روحيه واتکای به ھمبستگی ،آلوده وطرف اتھام چنين اطالعيه ھائی قرارگيرد؟
آيا عباس ابوشريف چنين روشھائی داشته است که فرزندش آنرا برای نماد ھويت ملی ايران الگو ساخته
است؟ خير اگرعباس ابوشريف ازچنين روشھائی استفاده ميکرد امروز عباس آقا زمانی معروف به
ابوشريف نبود.
محال است که درتاريخ سياسی واجتماعی ،نظيرچنين اطالعيه برای فردی بتوانيد پيداکنيد .اين اطالعيه،
>اعالن جنگ به رسانه ھای ايرانی است< نشان دادن روحيه ديکتاتوری ومحکوم دانستن ھمه رسانه
ھای گروھی است اال افق ايران که ملک طلق رئيس شورا معرفی شده وميشود.
آﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﺷﻮرا آﻧﻘﺪر ازﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺎروﭘﺮت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻮاﻻت ﺧﺒﻴﺚ و آزار دﻫﻨﺪه دﻣﻜﺮاﺳﻲ
وﺣﻴﺜﻴﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﺪ وﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ وﻳﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮروﻣﺤﺎﺻﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض
وﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺷﺮاﻓﺖ ﻣﻠﻲ ﺧﻮدراﻫﻢ ﻧﺪارد؟
چه درست گفته است کسی )ھرکه خرش ازپل گذشت ويارانش را فراموش کرد آنطرف پل خودش ميماند
وخرش(
باری تاسف ناشی ازاطالعيه مزبور ديگرمجالی برای جستجوو يافتن مصاحبه اعليحضرت نداد.

