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  حقوقدان -اميرفيض

انه اعدام ريح با دررابطهمنتسب به اعليحضرت   اعالميه ،زيرتنظم وتقديم گردد ھيچ قرارنبود که تحرير
  .سبب اين تحريرشد

ه ن ھماھنگ وطبق نقشآکارسياسی راميتوان به بنا کردن ساختمانی تشبيه کرد که بايد تمام قسمتھای 
قسمتی ازساختمان خودسرانه بنا شود وبانقشه اصلی ھمخوانی نداشته  اگر و ،ساختمانی جفت وجورشود

  .نرا رد ميکندآاصالت ساختمانی  ،ن ساختان عبث وبيھوده است وھرکارشناسیآباشد 

وبايد بافلسفه مبارزه  ،دنھمان مصالح ساختمان را بازی ميکنميه ھا وبيانيه ھا درکارسياسی نقش اعال
 ثارآ ومتعلق ،ن بعنوان بھانه گيری ياد ميشودآ که از ؛ھماھنگ باشد واال کاربيھوده سياسی تلقی ميگردد

   .رمان سياسی نميشودآ وابسته به ھدف و

  هماهنگي سياسي 

 ھنگ وآرمان ھای قبول شده مبارزه سياسی ھمآبيانيه واعالميه ھا با  مفھوم ھماھنگی سياسی يعنی 
ن آديگری و برعکس نگردد وحتما سبب تقويت   ِ د           ّ يکی سبب ر       ِ قبول   ،يکنواخت باشد وبه عبارت ديگر

   .)ی ھمجنس بود سبب تقويت ساختمان ميگرددتجرومالت که وقآمانند  –درتشبيه به ساختمان ( بشود

  وامـــــا بعد 

 ؛د وحتی اعالم  ميفرمايندانقالب ملی ميدانن نراآقائل به مشروعيت ھستند و ۵٧ی که برای شورش کسان

نفي كند ازروند جريانات تاريخي بي  نراآهچكس نميتواند منكروقوع انقالب باشد وهركسي <
دھند  ــــن قانون اساسی جمھوری اسالمی را مالک کارسياسی خود قرار >  اينان نميتواننداطالع است

قانون اساسی خون بھا ودستاورد انقالب شنا (آانقالب اسالمی است ودرعبارت    ِ ون    ّ مد   ،زيرا قانون اساسی
  .)است

   .باشدن دو نآدواج ميکند ولی قائل به مشروع بودن روابط جنسی بين نست که کسی بازنی ازآدرمثل مانند 

 شوراھای معين شده در –واليت فقيه  –سلب حق حاکميت ازمردم  –قانون اساسی جمھوری اسالمی 
 از قانون اساسی جمھوری اسالمی وتمام تصميمات متخذه واجرا شده بوسيله جمھوری اسالمی  اگر



 حقوقدان -اميرفيض -به بھانه اعدام ريحانه -عبث در کار سياسی                                   ۴از  ٢برگ  ٢٠١۴/١٠/٢٧شنبه (مه شيد) دو  

ونميشود است  ۵٧وب قانون اساسی جمھوری اسالمی خارج نباشد  ھمه وھمه فرزندان شورش چچار
   .ھمان انقالب مخالفت کردورد ھای آودستعنوان انقالب داد وبعد با فرزندان  ،ن شورش ضد ايرانیآبه 

 بودن است مبارزه سياسی برای اين افراد فقط در کادر ارزبالفتھا بھانه گيری وتظاھربه ماين نوع مخ
قانون اساسی وباشرکت درانتخابات ودرنھايت تغييرقانون اساسی جمھوری اسالمی ممکن است  ھمانطور 

   .که احزاب سياسی تونس عمل کرده اند

وھمين است که شورائ  ،پيشتاز ميداند را ز خبررسيد که درانتخابات تونس حزب سکوالر خودھمين امرو
بھمين دليل است که  ،زاد را ھدف ازمبارزه خود ميداندآتجزيه طلبان ايران ھم شيوه شرکت درانتخابات 

نرانی خس( ،تغييررژيم ويا تغيير رفتاررژيم گزينه بی تفاوت است :ن شورا فرمودندآرئيس خود ساخته 
  )۴٧٢+٣٣٢مشروح درسنگر(                                               )    درموسيه ھادسن

ديگر جمھوری اسالمی ايراد  اين اشخاص نميتوانند به عمل جمھوری اسالمی دراعدام ريحانه  وياھرعمل
 هدانسته واقدامات جمھوری اسالمی ازجمله اعدام ريحان انقالب ملی ومشروع را ۵٧زيرا شورش  .بگيرند

دن پذيرفته بو ھوری اسالمی است ووقتی کل پذيرفته شده جزء دردائره قبول وجزئی ازقانون اساسی جم
  .)ھرجزئی تابع کل است( .قرارخواھد داشت

 ر> بازگوکننده باومال بد بيخ ريش صاحبش> ويا <نھم مينشيندآ ھرکه خربزه ميخورد پای لرزمثلھای <
   .ستثارناشی ازکل اآمردم به اصلی است که قبول کل مترادف باقبول 

اشخاص مزبور که صحبت ازحاکميت ملی ميکنند وازسلب حق حاکميت مردم درنظام جمھوری اسالمی 
ن آ قائل به مشروعيت ھستند و ۵٧زيرا برای شورش  ،ان ھم نمايشی وغيرمنطقی استشنق ميزنند نقش

   .وردهآ نھارابصورت حيوان بی اراده درآ نان سلب کرده وآ از است که حاکميت  را ۵٧شورش 

کسانی است که   ِن  آ نھا ازآاديخواھی ويا حق حاکميت ويا خودداری ازاعدام وامثال زآقبيل مطالبات  اين
ثارحقوقی ھمانند قانون آ ،لذا برعمل فاقد مشروعيت قائل به مشروعيت حقوقی نيستند ۵٧برای شورش 

ه ازجمله دورآبعمل  ۵٧متاثرازشورش       ِ حکومت  اساسی وحاکميت اجرائی متوجه نميشود وھراقدامی که 
  زيرا قضاوت حقی نيست که ،اقدام کوچک اعدام ريحانه عمل مجرمانه ويا غصب شناخته ميشودھمين 

   .شودبغاصب متعلق به شخص ويا حاکم 

حكوم نرا مآقائل به مشروعيت هستند نميتوانند اعدام ريحانه را معترض ويا  57نها كه براي شورش آ
ايت قانون دادرسی جمھوری اسالمی نشده باشد عر نھم اگرآه ريحانه نھا ميتوانند به کيفيت محاکمآ .كنند

اقد وف نام اين عمل بھانه جوئی  ،است صورت گرفته دادگاه  نه اعدام ريحانه که طبق حکم ،ايراد بگيرند
   .استاعتبارسياسی وتاثرات منطقی 

 و روزنامه کيھان زمان شاه خبری را منتشرساخت که فالن خرابکارکمونيست دستگير –بعنوان مثال 
   .حکم اجرا گرديد ،وقطعيت کمه دردادگاه بدوی واستيناف پس ازمحا

 حاج سيد جوادی ازمخالفان سرشناس شاھنشاھی ايران در کتابش که متضمن متن چند نامه به شاه و
ه گرفت( >ھم منتشرشودتخرين دفاع مآ محاکمه ودفاع وکيل وکه <چرانبايد جريان  مدعی شددولت است 
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ن کمونيست خرابکار اعدام شده است آ ولی اعتراضی نکرده که چرا )۶٣مھرماه سال  ٢٢شده ازسنگر
 . دقيقا ھمانند ريحانه که محاکمه وزيرا متھم برطبق قانون اساسی محاکمه ومحکوم به اعدام شده است

   .اعدام شد

  فكري واعتقاديتشتت درمباني 

 حالت تشتت دراظھارات وبيانيه ھا واعالميه ھا خود نما ميگردد  ،مبانی فکری انسان وقتی متشتت بود

  .مرد سياسی ميگردد همشخص عالمت  کاستی ھا و نقطه کژ فقط  نوقت است کهآ و

که  اعتبار ،است که اعتباررا بکل زائل ميسازدسياسی کاردر بروئیآ، موج بی ويا مفھومتضاد درگفتار
معمول  >برای الی جرز خوبستن باقی است که ضرب المثل <آفقط حالت جسمانی انسان  نبود از وجود
  :مولوی ھم بيت مشھورش درتائيد مطلب چنين ميگويد ؛مردم است

  رتوھمين انديشه ای      مابقی تواستخوان وريشه ایای براد

نھم فعالی که انتظاردارند ھرچه ميگويند آبايد فرق گذاشت بين تشخيص يک عامی بايک فعال سياسی 
م که ھرچه ميگوي نھاآ من بااين ضمانت اجرا که < نھم باآ ،نراقبول داشته باشندآايرانيان  از الاقل بخشی
  .کاری ندارم> قبول ندارند

 رجیــ َ ھ   . لذان دانشگاه انقالبی شدند منھم شدمدم روشنفکران واستاداــــدي امی،ـــع                 ِ ن عامی ميگويد من  آ
   .>يله کندست ننه نگاه کن غرب<گفته اند به  که برمن نيست ١

 سنائی مرز بين عامی ودانا را چنين ،ن عامی متوسل شودآولی يک مردسياسی نميتواند به استدالل 
   :توصيف کرده است

  خرخری نکه نبود کارعامه جز خری ياآز ازپی رد وقبول عامه خودرا خرمساز     

ھنوز  ،نآوباصطالح قانون اساسی  ۵٧شورش  شوم وردھایآسال مشاھده دست ٣۵ولی کسانی که بعداز
بعد  را کرده وميکند و ۵٧ويا شخصيتی که بيش ازھمه ايرانيان درک مفاسد شورش ھم انقالبی ھستند 

بسيارھرجھا ، م گذاشته که غيرقابل تصور استنچنان سنگ تماآ ۵٧سالھا درقضاوت نسبت به شورش  از

 ،ديخوند بروجرآبا بهانه جوئيهائي مانند اعدام ريحانه ويا اعدام خيالي ونبايد وارد است برايشان 
اين كارها درفعاليت هاي سياسي بصورت عبث خودنما  ،دنبنماي را خود سلب اتهام ازتصور امكان 

   .كه شده است هارزش مبارز ي بسيارباي اتالف فرصتهاميشود بها ،وعبث .ميشود

                                               
. || گشاده گذاشتن در را. || بسياری و فزونی ) در آشوب و فتنه و کشتن و اختالط و آميزش افتادن مردممص] (ع           َ ھرج . [ ه  - ١

 نمودن در ...
  (از اقرب الموارد). و سراسيمه گرديدن شتر از سختی گرما و از افزونی مالش قطران . (منتھی االرب ) سرگشته َ         ر  ] (ع مص  َ ـ     َ [ ھ   

  ). ضعيف از ھر چيزی . . (منتھی االربرب الموارد). || سست از ھر چيزی). احمق . (اق) گول . (منتھی االرب] (ع ص  ِ ـ           َ ھرج . [ ھ  
  ک-ح -ھخدانگاھی به لغت نامه دبا  
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ی منطق ب ،مھم اين است که انسان درکارھای سياسی وياحتی غيرسياسی عبث نباشد يعنی کاری که ميکند
توقف  گرکه کرده اند دي ،ولی اگربه اين کارعادت کرد ورغبت يافت ،نباشدديگران  ھوا وزبان گيره وسرب

ش خيال بر و يص عبث رابدھد کامال منتفی است تشخ ،زيرا فرض اينکه شخص .ن بسيار مشکل استآ
    .قبول کنند نراآميدارد که ھرچه ميگويد اصل است وبقيه عبث که انتطاردارند ھمه 

 دروظائف ومسئوليتھای قانونی اعتنائی نداشت ه اھميت حضورانسان وقتی ب
نھا آحرکت و ننمود را ناشيه ازبيانيه ھا واعالميه ھا عوارضوودرک مسئوليت 

ديگران جرات مييابند  ،ومشابھات مھم نبود  ی اش چندان درمدارسياسی واعتقاد
ومسير اقدامات  ؛که نوشته اند ،ه انشاء گونه بنويسندن شخص اعالميآکه بنام 
که متاسفانه   سازند را با مداھنه وتشويق ومقام سازی جعلی ھموار وعبث ا

    .ساخته اند

**  
  رو به تربيت شاھان آورده است: (ابن مقفع) در کتاب آيين بزرگی  پارسیروزبه 

مان   ن  ن از پذ ری و با ا دا غ  شان  زی  را ی و  ار با ردار و کار ما ا  و ان  ران و  ه  ی  زیان و آزار باید ھ
ند رد ی را  ن کار دان و آزادگان  ن   ودداری  د ان   آن با ند. ن  و  دی د   ....  

ا  ر و  ن  ی از ھماالن  اگشیپه شا زش  ند  رت را دا ش و  اه و پا و ما دا ا یارو ھ ه دی ن ید ا گاه  ا ی یاران چ د ی و ی
یا باش   ه  یدوار و ود ر باری ا ندو  وا ن   تارش آ ده و  ند و  تا ی را  ی ری  روی  د و مار ش  ا ت و ھ ا دو

گام داوری  A م یاری داری   شان  ه ز ن د آ ی با ند، و  و ش دوری  ند و از  یار تا د روی  وا شان  وا ه   باید و   و از   آن با 
د  ز ند و    ود را زه  آ ی  کارشان  Aودآزرده سازی و ا از پ ه را از  ی ھ شان ھم  آو ون  و ا با ا نده و ز ر

ی.    ما
  ک-ح -

 


