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  حقوقدان -ضاميرفي

قاضی  ،قای سراجآخاصه اعالمات  ،فرين امير خسروی وانتشار فشرده ای ازجلسات دادگاهآاعدام مه خبر
   .صادر کننده حکم اعدام امير خسروی ازموجبات تنظيم اين تحريراست

ت اھزارميليارد تومانی معرفی ومحاکمه شده با اتھام ٣اميرخسروی که بعنوان متھم اصلی پرونده اختالس 
 ، پولشوئی وسوء استفاده ازرابطه بامقامات ذی نفوذدست اندازی براموال دولت -ارتشاء، جعل اسناد

    .محکوم به اعدام شده وحکم ھم اجرا شده است  االرض فی افسادچنين جرم محاربه ووھم

  مسيراين تحرير

ودوم ارتباط اجرای حکم با  متھم تطبيق حکم اعدام بااتھامات –مت است نخست                    َ مسيراين تحرير دردوس  
  .جلوگيری از فاش شدن اسرار

**  

، ارتشاءرزی مواجه ميشويم زيرا اتھامات درنگاه اجمالی به اتھامات متھم ومجازات اعدام با شگفتی با 
مده ھيچيک ويا آنھا که دراتھامات متھم آ، دست اندازی براموال دولت وبانکھا وامثال جعل اسناد بانکی

   .يب نميکندغنھا  دادگاه رابه حکم اعدام برای متھم ترآمجموع 

   :مده استآ ۶٧، اختالس وکالھبرداری  مصوب سال قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ۴درماده 

ه مبادرت ورزند ب، اختالس وکالھبرداری ءکسانی که با تشکيل يارھبری شبکه چند نفری به امرارتشا<
 در وابد محکوم ميشوند  سال تا ١۵ن اموال وانفصال ابد ازخدمات دولتی وحبس ازآجزای نقدی معادل 

   >د گرفتن، مجازات مفسد االرض را خواھنھا مصداق مفسد فی االرض باشدآصورتی که عمل 

 وبه قصدن است که ھرگاه ارتکاب جرم مالی درسطح وسيع صورت گرفته آمقصود ازمفسد فی االرض 
 ايجاد اخالل درنظام اقتصادی وتضعيف جمھوری اسالمی وفتنه گری  وسست  کردن پايه ھای نظام باشد

   .مصداق مفسد االرض خواھد بودوميتوان اورا اعدام کرد

اگرھدف مرتکب  ثروت اندوزی ومانند < :مده استآدررساله فقه وحقوق دررابطه با ماده قانون مزبور 
  >ن باشد به مجازات ديگری غيرازمجازات مفسد فی االرض  محکوم خواھد شد....آ

  )حسينعلی بای  (حقوقدان جمھوری اسالمی                                                                     
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به مرتکب  وارده  قصد ، را ی تحقق جرم مفسد فی االرضھمانطور که مالحظه فرموديد  رکن اصلی ب
    .تضعيف نظام وفتنه انگيزی ازارکان تحق جرم فساد فی االرض است

الزم است اول اثبات قصد متھم به  به متھم  ی االرضبنابراين اثبات دو امربرای ورود اتھام افساد ف
تضعيف وسست کردن نظام سياسی کشور ودوم اثبات اينکه  عمل متھم سبب سست شدن پايه ھای نظام 

   رد.صورت گي جمھوری اسالمی شده است

که او درپناه ھمان بوده  سروی کم سواد، خواھان تضعيف جمھوری اسالمی اگرکسی تصورکند که اميرخ
دعای سالمتی ن تصور کننده آبايد برای رسيده است  ھای کالنوت سرشار وکالھبرداری به ثرحکومت 
   .خواند

ب حوضچه آ مشتاق خشک شدن ،بآدر که تصور کنيم ماھی ن استآچنين اتھامی به اميرخسروی مانند 
    .است

ھی افت اشخاص  خيلی فکگاتھام تضعيف وسست کردن جمھوری اسالمی بمناسبت سوء استفاده ھای ھن
د نفر درح يا ظرفيت سياسی واقتصادی جمھوری اسالمی درحدی است که سوء استفاده کالن چندآ ؛است

فروريخته  ميليون دالرتضعيف و ٧٠٠تومان ميشود  ٣۵٠٠ليارد تومان که با حساب دالری يسه ھزارم
ھم ادامه  ھنوز و مريکا بلوکه شده آ ميليارد پول نفت ايران که توسط ١٨٠اگر چنين است چطور ؟ميشود
! ورھبرش ؟ کشوری که حاکميتش با خداست، سبب سقوط وتضعيف جمھوری اسالمی نشده استدارد

   .!!مگربيد است که بااين بادھا بلرزد سيد علی گداست 

ه ات بلند ن است که پشه ای به درخت تنومندی گفت محکم باش ميخواھم ازروی شاخآداستان شبيه 
   .شوم

  صالحيت

 رحيات متھم د ازحقوقی ويا کيفری صالحيت رئيس دادگاه حائز اھميت بسياراست زيرادرامردادرسی اعم 
اوست به ھمين دليل يک نشانی بسيار ضعيف ازکمبود علم قضا ويا خصوصيات اخالقی  مانند  اختيار

   .ازقاضی پرونده سلب صالحيت ميکند ،نھاآحسادت وامثال 

  دو مورد ازمراتب سلب صالحيت 

   ؛مسموع نيست انکاربعد ازاقرار -١

قای سراج قاضی داد آانکار استفاده کرد  درجلسه دادگاه ھنگامی که متھم نسبت به اظھارات قبلی خود از
  .>انکاربعد ازاقرارمسموع نيست< :گاه فی الفورمانع ادامه اظھارات متھم شد وگفت

مدنی است نه کيفری تصور ميکنم کسی که ازاين  کاربعد ازاقرارازمبانی اصول حقوقمسموع نبودن ان
   .بديھی بی اطالع باشد فاقد صالحيت برای پرونده ای به اين مھمی است

ن آاز سوی رئيس يک دادگاه کيفری غيرسفارشی  کافی است که درجلسه بعد  )نادانیيک چنين گافی (
   .رئيس دادگاه کنارگذاشته شود
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  توضيح براين مهم

ويا برائت دادن به متھم است بلکه دروھله ومجازات ھای کيفری نه برای متھم کردن دادسراھا ودادگاه 
 دارب بنابراين تا قبل از ؛ومھمترين تکليف دادسرا ودادگاه يافتن متھمين اصلی وکيفيت جرم است اول
محکوم ھرادعائی که کند بايد رسيدگی شود زيرا مھم کشف حقيقت وشناخت مجرم واقعی است  ،ويختنآ
 اندمصون بم یقه نشان ميدھد که افرادی خودشان راسپربال ومتھم اصلی نشان ميدھند که متھم اصلساب و
   .صدھا مورد قابل مالحظه است و

  مورد اول 

   :ن چنين استآگزارش کرده که فشرده  یروزنامه اعتماد چاپ تھران ازجريان

خرين لحظه که آ ھان رفت درخانم فرزانه به اتھام اقراربه قتل احمد شوھرش به پای چوبه داردراصف
   .طناب دارنزديک گردنش ميشد فرياد کرد که قاتل شوھرم فالنی است نه من

به اعدام بازپرسی شد  قاضی اصفھانی مانند قاضی سراج نبود که  اجرای حکم متوقف شد ازمحکوم
رزانه ف يقد که قاتل مرد ديگری است که رفتحقيقات فاش ش در >انکاربعد ازاقرارمسموع نيست< ويدگب

اص قص بوده واحمد رابرای رفع مزاحمت کشته ولی به فرزانه گفته  تومدعی قتل شو زيرا بچه داری وترا
    .نميکنند وديه بتو تعلق ميگيرد ومنھم ديه تورا ميدھم وباھم راحت زندگی ميکنيم

  .فرزانه وقتی ميبيند که کاراو به اعدام کشيده شده حقيقت راميگويد

  مورد دوم

بچه خردسال بوسيله ارتش  ١٠درمبارزات ايرلنديھا زنی بنام جين مکاديل با داشتن  ١٩٧٢درسال 
ربوده  که امروز رھبرحزب شين فين ونماينده مجلس است دامزآزاديخش ايرلند به فرماندھی جرمی آ

 زن خبرچينی اتھام ،ن زن پيدا ميشودآجسد  ٢٠٠٣وکشته ميشود ودرجای نامعلومی دفن ميشود درسال 
   .بوده است

ش فوت يکی ازفرماندھان نظامی ايرلند چند روز قبل از )بريدن کيوس( ن  زنآسال بعد ازربوده شدن  ۴٠
اد که او د فقط يکنفر دستورقتل جين مکاويل ران گفته <آسی ميفرستد که در –بی  –نواری رابرای بی 

  .>امروز رھبر حزب شين فين است

  د بازداشت کررا ی جری ادامز که شخصيت سياسی معروفی است قاآبه اعتبارھمين شھادت کالمی پليس 

   .که با تظاھرات ايرلندی ھا مواجه شد

عدالت  ،سال قبل ان زن ربوده وکشته شده مرورزمان شده ۴٠قاضی دادسرای لندن نگفت که ای بابا 
ن آ دامزآ جری ن فرمانده درگذشتهآاشاره  ن حتما شناخته شود واکنون فقط بان زآحکم ميکرد که قاتل 

   .شخصيت معروف ايرلندی به پای محاکمه خواھد رفت
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  بخل قاضي وتهديد وكيل متهم

ميليارد تومانی با  ١٢وکيل متھم يک قرارداد حق الوکاله < :درجلسات دادگاه دوبار قاضی سراج گفت
  .متھم بسته واين خود جرم وقابل رسيدگی است>

   .ی امرقضاستاين اعالم قاضی سراج سالب صالحيت اخالقی او برا

ته دانس ناظر را بايد پرھيزکاروخدا زمامداران منصب قضا بايد عالوه براينکه واجد شرائط مقرره باشند<

   )استاد سنگلجی  ٢١قضا دراسالم (              >مال شھوانی نشوندآ و ميال نفسانیاا محکوم ت

  ت در اوس )اميال نفسانیحسادت (توجه قاضی سراج به مبلغ حق الوکاله وکيل متھم نشانگروجود بخل و

 ميليارد تومان حق ١٢اه دارد رقم مناسبات وکيل وموکل درمورد حق الوکاله وکيل چه ارتباطی به دادگ
    .وتنگ نظرتبديل ساخته استقاضی سراج راازخط قضاوت خارج واورابه فردی حسود  ،وکيل الوکاله

وکيل مربوط به دعوا وقاضی پروند نميباشد ولی ھيجان نقدر ميداند که مناسبات حق الوکاله آقاضی سراج 
   .علم اورابه خطا بودن اين اظھارپوشانده است ،بخل وحسادت

ادی زآنھم درحين محاکمه وبصورت علنی ھرچه باشد سبب سلب آتھديد وکيل متھم بوسيله قاضی سراج 
 دادگاه را برعمل وکيل وودفاع  را معيوب  وھمچنين دردفاع ازمتھم ميگردد وحالت احتياط را ناظر ،وکيل

   .از اصالت واقتدارصدورحکم خارج ميسازد که ساخته است

  فاش كردن اسرار –قسمت دوم 

  مقوله اعدام اميرخسروی باتفاق پيگيری ميشود در اکنون قسمت دوم اين تحرير يعنی قسمت بسيار مھم

به  ازھمين جا خطاب< :ميرسيم که او گفته استجريان محاکمه چندباربه اين اظھاراميرخسروی در
مسئوالن ميگويم تادرجلسه بعدی دادگاه ياخودشان موضوع رابه رھبرانقالب بگويند که مابرای کمک 

  .>فشا خواھم کردبا مدارک ا را نھاآمده ايم وگرنه درجلسات بعدی اسامی آ دولت جلو

  ؛اظھارات متھم نشان ميدھد که

اتھام مصون مانده  هع نبوده وبسياری ازمقامات موثرکشورازتحقيقات وتوججام دادسرا تحقيقات  -١
 ٢ .اند

 نھا احتياط ميکرده که تاپايان دادرسی ازآکه متھم ازافشای نام  ن مقامات درموقعيتی بوده اندآ -٢
 .نھا نامی نبرده استآ
ازات متھم ن وکمک به سبکی مجناآن افراد ومقامات به اميد دخالت آخودداری متھم ازمعرفی  -٣

   .ن مطالب برای مردم ميشودآاميد ميشود  بفکرافشای  ولی چون ازاين اميد نابوده 

روز سه شنبه سی ام ارديبھشت با موکلم درزندان اوين مالقات داشتم اوگفت < :وکيل متھم گفته است
ه که محتوای نامه باکسب اجازه ازسوی قوه قضائيه به دموکلم نامه ای به رھبرنوشته ودرخواست کر
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سوی زندان اوين به معاونت  از وکيل متھم اضافه کرده که نامه مزبور اطالع مسئولين ومردم برسد 
  .>ادستانی فرستاده شده استاجرای احکام د

نامه اميرخسروی به خامنه ای بتاريخ سی ام ارديبھشت بوده واميرخسروی درصبح چھارم خرداد اعدام 
 ن نامه چه بوده که رژيم ازآمحتوای  .نھم جمعه وتعطيل بودهآ شده يعنی بفاصله سه روز که يک روز

   .اعدام مبادرت کرده است ن چنان ھراسناک شده که بسرعت به اجرای حکمآگاھی متن آ

اين سنت ورويه پايدارشد که به اعدامی ھا گفته ميشد ھرتقاضائی که داريد ويا ھرحرفی  ازابتدای اسالم
ی امروز جاری است چنانکه درمورد لوئی که داريد بزنيد  اين سنت درباره اعدامی ھا درھمه کشورھا

  .ن بلند کردند که کسی ندانست اوچه گفتپادشاه فرانسه اجراشد منتھا صدای طبلھا را چنا

گردن  محمد به ثابت دستورداد ،قيه بن ابی محط) يکی ازسرداران دشمن اسيرمحمد شدعدرصدر اسالم (
ه چ فرزندانمخدا < پيغمبر خرين کالم ھمانطور که دستش بسته بود فرياد کرد ایآد او بعنوان اورابزن
  )٩٧۶( تاريخ اسالم وتاريخ طبری           .                          ) حضرت فرمود به جھنمميشوند

نقدر برای نظام جمھوری اسالمی وشخص آ ،نآگاھی مردم ازآولی درمورد اميرخسروی اھميت مطالب و
 روبه دستوخرين درخواست اعدامی ھم توجھی نشده آبوده که به وخطرناک  رافيان او مھمطخامنه ای وا

                              .مدفون ميشد اعدام فوری او بود که واقعيت ھا موقتافقط زيرا  ،به اعدام سپرده شدسيد علی 

****  

  

 


