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  بازهم موضوع  محاكمه خامنه اي
  حقوقدان - اميرفيض

   .! محاکمه خامنه ای شده است،  تحريرزيررامجاز ساخت                           ِ اظھارنظرھائی که نسبت به طرح  

  درطرح  ،قصد

   ارزيابی است. منظوراست،  قابل شناخت و ،ھرطرحی دررابطه باقصدی که از طرح

ن است آمھم است، انجام عمل وذات  قصدنچه که درآص. پس قاصد بسوی انجام عملی معلوم ومشخ              ِ ،  يعنی اراده  قصد

  .که بايد متکی به قانون وسنت وياشرع باشد

   .يکی شکل حقيقی وديگری شکل مجازی ،داراست رادوشکل متمايز ،ن درجريان قصدآعمل وانجام 

ی طرح نيست بلکه اجرا ،قصدن جريان،  آن است که درآشی ھم گفته ميشود  شکل مجازی که ظاھری وسمبليک ونماي

ويا   ان باغ ھزارمتری به ھرايرانیتامين نظرات خاص است نمونه زنده وحاضران ھم وردن طرح برای آبه نمايش در
شنائی ھای زيادی آاز کشوربا طرحھای مجازی وسمبوليکی خارج ماايرانيان  .نھاستآرق مجانی وامثال ب وبآنفت و
ويا ھمان تعزيه که  ال ويا طرح بازگشت ويا ھخا ويا زنگ افتتاح مدارسزادی ايران دراول مھرسآمانند طرح  ،داريم

  ھرساله جاری است.

يک کارتخصصی  ن،آ ن پيش بينی شده باشد کهآطرح وقتی ميتواند  حقيقی شناخته شود که ارکان الزم اجرائی  -باری  
طرح ناميده شود  بنا برمعمول ينکه اگرنظراست ودوم ا واست. طرحی که فاقد اين مرحله باشد اوال طرح ناميده نميشود

   .ھمان طرح سمبوليک ومجازی است

نرانشان آتوضيح اينکه کسی که طرحی راتنظيم وارائه ميدھد  مکلف است ھمه امکانات رافراھم وياکيفيت دست يافتن به 
   .ندارد ليف را ی که نظرميدھد، اين تکاولی شخص ؛وياشکستی درکار پديد نيايد توقف ی طرح،دھد تادرمسيراجرا

ادرمرحله مشاورت است پس طرحی که درجريان گفتگوست وي ،دطرح تابصورت انشاء درنيايد طرح شناخته نميشو 
   .طرح توام باقصد نيست ويک پيش داوری نسبت به موضوع است که ممکن است به طرح منتج بشود يانشود

  تطبيق مورد باطرح محاكمه خامنه اي 

از اين جھت که ھنوز درمرحله تنظيم واصالحات ونظريابی است  نميتواند طرح  طرح منتسب به اعليحضرت -١
وليک  ويا طرح م بھمان دليل که طرح نيست اظھارنظربه اينکه طرح مزبور مجازی وسمبالجر اخته شود وشن

   .اصيل وحقيقی است ممکن نيست
فراھم ساختن        ِ وکيفيت   قتی تنظيموھر طرحی واجد دومرحله است يکی مرحله تنظيم وديگری مرحله اجرا. طرح  -٢

اعالم قبول اجرای  ،که  مجری را وقتی استن ارائه شد وارد مرحله اجراميگردد ومرحله اجآوسائل وامکانات 
طرح تنظيم شده طرح ھست  ،درغيراينصورت وياچنانچه مجری برای اجرای طرح پيدا نشود ،طرح رابنمايد

نھا آن جمع باشد که مھمترين آدالئل  مفصلی ممکن  است در ؟تچرا طرح اجرائی نيس ،ولی طرح اجرائی نيست
بنابراين مادامی ن است آونظاير ن برای کشوروحاکميت ملی آوزيان عدم  تطبيق طرح بامسائل حقوقی ويافنی 

طرح ھست ولی طرح  از سوی شورای امنيت سازمان ملل پذيرفته نشده، که طرح منتسب به اعليحضرت
   .اجرائی نيست
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