
 حقوقدان -١فطامير -در مکتب اسالمی و مکتب حقوقی -دفاع در مقابل تعرض              ۶ از ١ برگ ٢٠١٧/٠١/٠۵، پنجشنبه=شيداورمزد  

  حقوقدان -اميرفيض

يا موقعيت کسی دست اندازی شود  که به حق و بدان معنا گرفته شده ،تعرض ،نسبتا تحقيقی دراين تحريرِ 
   .ن صورت تھاجم ميشود نه تعرضآ ولی فاقد اقدامات فيزيکی باشد که در

 تعرض بسيار درمبارزات سياسی وحتی درمنازعاتی که به تھاجم وجنگ ممکن است منتھی شود ھمواره
    .وردن تھاجم استآ واقع  تعرض موتور به حرکت در در نقش کارسازی داشته است و

بعضا حقوقی ومدون  شنا وآ معمول وھمانطور که جوامع برای جلوگيری ازتھاجم وجنگ به اقداماتی 
ھم ھمين قاعده  ،تعارضات به حق در (منشورسازمان ملل متحد) ادرت ميکنند که جلوی تھاجم سد گرددمب
نه تعارضات دام بر تاديل تعارض به تھاجم است تالش مينمايد ود دارد يعنی يک طرف که خواھان تبوج

به اين ترتيب عمال بشريت درمقابل  ،طرف مقابل ھم سعی دارد که تعارضات را بالجواب نگذارد و ،بيفزايد
   .طريق ھائی که مورد تائيد ميباشد قرارگرفته است

  براي اتصال موضوع

با تعرض به شاھنشاه وسلطنت وميثاقھای ملی وتاريخی وھويتی ما ايرانيان  ۵٧تھاجم شورشيان سال 
برای تبديل تعرض  ن زمينه راآادامه  ،سدی محکم وجود نداشتن تعرضات آمقابل  شد وچون در غازآ

   .به تھاجم فراھم ساخت

نامه رشيدی مطلق بوسيله وزيراطالعات وقت داريوش ھمايون نوعی  ؛البته نميتوان گفت وجود نداشت
ته به سياسيت بيگانه ضعيف ووابس ن تعرضات بسيارآولی مردان ومديران  ،واکنش به تعرضات بود

ھم  را ن کارآجوابگوئی به تعرضات به شاھنشاه نبودند واساسا ظرفيت مديريت  بودند که خواستار
   .نداشتند

جلوگيری نشود سد را خواھد شکست شايد  که اگر ،بی تشبيه کردآد تعرض را ميتوان به رخنه دريک سّ 
ای اطمينان ازاينکه درخانه کسی ھست يا غاز تعرض را تشبيه به عمل دزدانی کرد که برآباشد که  بھتر

  .غازميکنندآنوقت تھاجم به خانه را آ ،ن خانه مياندازند واگربا واکنشی مواجه نشدآخير سنگی به 

 ايرانيان درمقابل تعرضات قشريون مذھبی به سلطنت وشاه وميراثھای تاريخی وملی و ۵٧درشورش  
ن ترسيم کرده بود  آن تعرض را قرآمقاومت درمقابل  حاليکه نسخه الھی در ند،حتی ايران بی تفاوت بود

  .رايش اسالمی يادشده استآن بنام آ که از
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  رايش اسالمي آ

سوره انعام گرفته شده  ١٠٨يه آ عنوانی است که از ،رايش اسالمیآعنوان نخست اين اشاره بجاست که 
   .نه اينکه تصورشود که ساخت اين تحرير است ،است

سوره انعام نسخه ای است الھی برای ايستادگی  ١٠٨يه آمله ھمان ج از نآيات قرآ رايش اسالمی درآ
   :مده استآن نسخه آ در ؛درمقابل تعرضات

خداوند رابه نادانی دشنام دھند واين  نان نيزآکه  ،که جزخداوند رايکتا ميخوانند دشنام ندھيد کسانی را«
  ».دارا تابازگشت بسوی خنان آ برای ھرگروھی رفتار رايش داديمآچنين 

کرکی محقق ثانی  سوره نحل ونيز تفسير ١٢٧سوره حج و ۶٠يات آ يه مزبور ونيزآ نسخه مندرج در
  .نھا توھين نکنيدآاگرميخواھيد به مقدسات شما توھين نشود به مقدسات واجد اين معناست که 

کوم شده حن مآمحکوم نشده بلکه مناسبت  نفس اھانت واتھام ودشناميات باال مالحظه داريد آ چنانکه در
   .مشروط است به رعايت مناسبت ازسوی طرف است ومحکوميت مناسبت ھم

گفت  ورد وآيات مزبور آ تفسيری بر ؛ابداع کرد را ابوبکروعمر اولين کسی بود که لعن بر ،محقق ثانی
ھمينکه  نھا به مقدسات شما اھانت ولعن نکرده اند وآوقتی که  تا ،لعن به ابوبکر وعمروعثمان بکنيد«

   ».نھاآداريد خودرا ازلعن وطعن به  اردست زدند بازبه اين ک

  رايش اسالمي آ برداشت از

درمقابل افتراھا وتھمت ھا وفحاشی ھای اھل تشيع به مقدسات رايش اسالمی راھنمائی ونسخه ميدھد که آ
ساکت  رايش اسالمی بمنطور متنبه وآ، ما نبايد ساکت وبی تفاوت بمانيم به اعتبارنسخه ملی وميھنی ما

مجموع  در نان را به فحش وفضاحت واتھامات کشيده شود وآن ھا با تمام قدرت مقدسات مذھبی آکردن 
ھرچيزکه برخود نمی پسندی  –کرد  پاداش سنگ است رفتار ن که ھمان کلوخ انداز راآبه توصيه قر

  .رايش اسالمی استآمالک رعايت  ،ران نپسندگيبرد

 فحاشی و اجتناب از ونفی تعرض  ،مراجعه به دادگاه وشکايت ازمعارضين نيسترايش اسالمی آراه 
وقتی ن مقابله به مثل توصيه شده است يعنی آبلکه راه توقف  ،ديگران نيستاھانت و اتھام زدن به 

جلوگيری   ؛خواھرزاده خودش ازدواج چھارم کرده است که شاھنشاه با ندتايادی او گفتند ونوش خمينی و
اين حالت  نھاست  که تنھا درآتعرض سخت وشديد به مقدسات  ؛اين تعرض بی شرمانه قشريون مذھبی از

   .ميشود است که تعرض مھار

برخورد با اتھامات واھانت ھای به  راه کار مطلب باال درسالھای انتشارسنگر بعنوان نسخه و -حاشيه
 ٣٣٢+٣٠٣ و٣٠٢ و٣٠١جمله درسنگرھای  زمطرح شده است ا بکرات مقدسات ماميھن و شاه و

  )(پايان حاشيه
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  اما بخش ديگر اتهامات

حيثيت  و نگاه که تعرض به اعتبارآ ،محدوده کشورھای اسالمی است رايش اسالمی قابل اجرا درآنسخه 
 خود نما ،مقابله با تعارض افراد درخارج ازکشورھای اسالمی صورت گيرد صورت مسئله متفاوت در

  .ميگردد

     :دراين حالت  دوفرضيه قانونی وفلسفی وجود پيدا ميکند

  فرضيه قانوني

 درستی فرد اصالت و و ربه حيثيت واعتبا ،که با اقدام خود عمل ،استحق تعقيب متجاوزومتعدی  ھمان
نرا اعالميه جھانی آ است که حيات اعتبار عرفی معتبر . اين يک حقسيب وارد ساخته استآديگری 

   .حقوق بشرھم تائيد کرده است

 قانون قرار ين فرض قانونی متضمن اين حکم ومعناست که اعتباروشخصيت واصالت افراد درحمايت ازا
ين کسانی عقيده دارند که درست است که حق تعقيب متعدی بنابرا دارد ونميتواند مورد تعرض واقع شود

جامعه افراد نبايد درحفظ  ن درآولی بمناسبت اھميت کلی  ،حقوق شخصی است حيثيت افراد از و به اعتبار
 يا ن تعرضات نسبت به حقوق شخص وآاينکه  از نھا عقيده دارند که صرفنظرآ ؛ن بی احتياط باشندآ

ش اجتماعی وسوء استفاده ديگران امری عمومی است که زموآ ن درآ اشخاصی واحد است ولی تاثير
 و بيھقی دراين مورد عبارت ياد داشتنی دارد که گفته ؛سبب وسعت تعرض ومصونيت متعرضين ميشود

  .>با چنين سياسيتی باشد که جھانی را حفظ توان کرد<

   :بقول شادروان سنگلجی

  اطرعامه زو شود خشنودـــــخ    ه وھمی به وھم خلق افزودـــــک ھر

  ھمچو سقراط جان خود راباخت    لق انداختـــــنکه باری زدوش خآو

اتھامات به  ،ن درکشورھای خارج کامال مصداق يافته استآوپيامد ھای  ۵٧نظريه اين گروه درشورش 
 ه بی اھميتی وغنشد وبه صي با تعقيب متعرضين روبروت خاندان پھلوی ازجمله اعليحضرت وعلياحضر

حد محکمه صحرائی عليه در ن آی تعرض اثر ،)حالت فلسفیض استفاده شد (کس بودن مفتری ومتعر نا
 حش ھا وتحقير ھا واتھاماتی ديگریکه تصورنميکنم خواننده اين سطور بتواند ف ؛اعليحضرت مشاھده شد

  .بيابند اعليحضرت کرده اندکران حقيقت وانسانيت متوجه من ،ن نامردانآنچه که آ بيشتر از

منتشرشده  (يا جاويد آزادی) یشاوچدراعالميه ای که بنام خسرو ،ببخشيد اين قسمت بايد تجديد نظربشود(
 ھرزه دررديف اتھامات وتوھين ھای به اعليحضرت در ،به اعليحضرت عنوان ھرزه داده شده است

مسئوليت است  واژه ای است که  و تفکر عنای خارج بودن ازعقل و. ھرزه به مفحشنامه  منکران نيست
  .)درمعنای معادل بازن ھرزاست که به معنای زن بدکاره است

    :بنابراين فھرست اتھامات واھانت ھای به اعليحضرت که بشرح زيربوده است
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 –شارالتان  –بيکاره  –مرگ برشاه  –وناسيوناليسم ايرانی دشمنی با ملت  –دشمن با موجوديت ايران 
عروسک  –پشه  –مفتضح  –برو آبی  –بيشرف  –خائن  –پول پرست  –بيسواد  –کوته بين  –احمق 

   .چاوشی ثبت ميشود بنام خسرو توھين واتھام ھرزبودن ھم  وغيرقابل اعتماد بازحقه  –

اھانت  دم ھای دبيرخانه اعليحضرت سبب گرديد که توھين وآ توجھی سلطنت طلبان وبيشتربی حالی وبی 
 متعدی که سبب شخصيتاحترام مردم بصورت امرعادی وحتی امری  وتوجه اتھام به شخصيت ھای مورد

شخصی که بگفته خودش ميخواھد به  اجه اين بی حالی اين بود که اخيريتن و يدآ در بتصور ھم ميشود
   .کرده است دھرزه يا اعليحضرت بنام از نوان تن فروش وحضرت بععليا جمھوری اسالمی برگردد از

 ن بسيارآ كه بازاراين ماجرا چيزساده اي نيست  مجرائي است براي تصورشخصيت درجامعه عوامي 
  چه راحت است كه كسي با اهانت به اعليحضرت وعلياحضرت نام وشهرتي كسب كند ؛با مشتري است

اگر  و ،نرا داشتآرنگردد چرا نبايد انتظارگسترش اين تعرض ازراه قانوني متوقف وبي اعتبا اگر
 تقرب واحترام برخوردار بايد از تاسف واشتباه وعذرخواهي خودش را ابرازنكند  چرا ،متعرض

     .باشد

به علياحضرت نسبت  ھردو امضا در ايميل بود) -(يا جاويد آزادی که ازسوی خسروچاوشی تن فروشی 
حتی  ،ازای يک عمل جنسی مبلغی دريافت ميکند ميگذارد که در کسی است که با مردی قرار ،داده شده

زنی که با مردان متعدد ميخوابد  نرخ گذاری نميکند تن فروش نيست وفحشاء فاحشه ای که قبل ازعمل 
که درمکتب ھم تن فروش نيست  تن فروشی کثيف ترين نوع فحشاء است  او ،ولی انعامی عمل ميکند

   .بنام صيغه ويا متعه رواج دارد شيعه

  نسخه قانوني 

تعرض بايد خواستار اعاده حيثيت  اين است که متضرر ،نسخه قانونی  که نسخه اخالقی ھم ميتوان ناميد
ندامت  غفلت واشتباه خود اظھار اول اينکه متعرض از ،ظاھرا به دوطريق عمل ميشود اين کار شود و

  .دارد ازطرف درخواست بخشش را وپشيمانی ميکند و

متوسل به قانون ميشود ومطالبه خسارت مادی مينمايد وخسارت  ،ازتعرض طريق ديگر اينکه  متضرر
   .نھا ھم درتعقيب متھم مشارکت کنندآتا  ،به مراکز خيريه شناخته شده ميبخشد شيحکم راھم پيشاپ دمور

   .متھم نخواھد بود زن مرکز خيريه دست بردار اآصورت که دراين ،معمول وسابقه داراست کاری که بسيار

خوب  ،به علياحضرت گرامی اتھام تن فروشی داده است »جاويد آزادی«با نام مستعار يا  قای چاوشیآ
ت علياحضرت محکوم يبابت تعدی به حيث ليون ھا دالرياينصورت ممکن است به م غير در ؛ثابت کند

قای آ خرعمرِ آن سازمان ھا تا آ ه اند وبه سازمان ھای خيريه بخشيد نراآکه پيشاپيش علياحضرت  ،شود
ن سازمان آمدش را به آدر ه ايشان را رھا نخواھند کرد که بخشی ازيقي ،(با ھر نام ديگری) اوشیچ
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بی تعصب را  نفر ۵٠ن آ اوشی ھا وچ ری اينطوری است که ميشود جلوی اميد داناھا وآ ؛خيريه بدھد
   .گرفت ودرسی گردد برای ديگران

صرف  قول ميدھم که نه ،دفتر اعليحضرت وعلياحضرت چرا کوتاھی ميکنند چراميترسند وواھمه دارند
 بدادگاه  مدی، به مجرد کشيدن اين افراد سرخود وکم ظرفيت وبد دھنآ پول زيادی الزم است ونه رفت و

اما نه قبل ازعذرخواھی و تنبه  ،دبيرخانه ميتواند بزرگواری خودش را نشان بدھد ،نھاآ با اظھار ندامت
  ١ .نانآ

  ترور فيزيكي

درخارج ازکشور ميگذرد به  ت برخاندان سلطنتاعتبارا کسر نچه دررابطه با اتھامات وفحاشی ھا وآ
 و اعتبار ِانسان نيست  ترور ،انسان بی شخصيت وبی اعتبار ؛است نھاآ  فيزيکی ترور از مراتب بد تر

ھدف بودن خارج ميگردد ولی  از ،ترور فيزيکی ھدف . درترورفيزيکی است از حيثيت به مراتب موثرتر
 ن به ديگران تاسیآواثرات ن فرانفسی است آوعذاب  تراشيده ميشود  يتمدام شخص ،ترور شخصيت در
حدی نمايان است  در ،اعليحضرت وعلياحضرت بی حالی متصديان ومامورين خدمت وحراست از .پذير
   .نھا ھيچ محافظ ورئيس وکارمند ودبيرخانه نداشتند بيشتر مصون ازتعرض بودندآ ميتوان گفت اگرکه 

ترامپ را منتشرکرده با  ھمسر روزنامه که عکسھای مخصوصی ازم که يک ان شنيد ِان سی ِ اخبار در
رمسئله تھاجم به گتھديد ترامپ با خسارت ده مليون دالری مواجه شده وھمين تھديد او سبب شده که دي

شما  عمومی است که اگر واين قاعده طبيعی  ؛ھمسرترامپ ويا مسائل خصوصی خانواده او مھارشود
 انسان حق و ،، ازحق خودتان دفاع نکنيد حتما بی حق ميشويددمردم سوارتان ميشون ؛هـــــــن ،نگوئيد

بايد دبيرخانه ودفترعلياحضرت به اين  برائت است چرا نھا رعايت اصل احترام وآ حقوقی دارد که يکی از
   .ن نيستآمدن روشی بشود که ھيچ جامعه ای وانسانی پذيرای آاصول بی تفاوت باشند که سبب بوجود 

  نسخه فلسفي 

ن بی اعتنائی آ ادبيات ماھم باسابقه است و در ھمان است که به مسيح ھم نسبت داده ميشود و راه فلسفی
 نھا فکرآ ،روديباطل باالخره ازبين م ؛ن ھا ميگويندآبه اتھامات وتوھينھا ودرنھايت به تعرضات است و 

م برای نابود فراگيری مقدمه الزدرحاليکه  ،ميگردد موضوع فراگير ميکنند با طرح مطلب وادعای حيثيت
، جواب ابلھان خاموشی ریدمھا ميگذاآ، بيکاری سربسراين قبيل نھا ميگويند ولش کنآ ،کردن است

دھيد نرا باد بآميخواھيد  ، چيزی کسی گفته ورفته حال شماکه نبايد جواب داد گواق س ،واق ، بهاست
  .وازاين قبيل حرفھا  که چی بشود، مردم خيلی چيزھا ميگويند بگويند ماه که زيرابرنيماند

                                               
چاپ سويس » = مرغابی افسار گسيختهکانار آن شنه«وزنامه به نقل از ر فرانسه -روزنامه لوموند ١٩٧٣-١٩٧٢سال در  -١

ن ھای زشت روا داشته بود و مظفر فيروز که در مطالبی نوشته و به خواھر توامان شاھنشاه واالحضرت اشرف توھي
نامه فيروز ايرانی است کسی روزر موند به اين فکر بود چون مظفموند می نوشت آنھا را دنبال کرده و تکرار کرده بود، لولو

نروز (يک ميليون دالر) خسارت به پرداخت رقم بسيار سنگين به نرخ آموند در دادگاه لورا تعقيب نخواھد کرد. روزنامه 
امر شاھنشاه جريمه رتيبی بود که قاضی نپذيرفت تا روزنامه بدون پرداخت خسارت بماند. به محکوم شد، شيوه محاکمه به ت

در ھمان برگ ھای مقاله ھای منصفانه و پوزش خواھی  شدکاھش داده شده ولی لوموند موظف » دالريک «موند به لو
   ک-خود تا چند سال (يادم نيست چند سال) منتشر کند تا جبران خسارت بشود. ح



 حقوقدان -١فطامير -در مکتب اسالمی و مکتب حقوقی -دفاع در مقابل تعرض              ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠١/٠۵، پنجشنبه=شيداورمزد  

وری برای متعرض ميگردد  اين نظريه آبرخی ھم عقيده دارند که طرح مسئله سبب ايجاد شھرت ونام 
نام قاتلين ومتجاوزين به اموال  ؛درست نيست زيرا حسن شھرت سبب شھرت است نه سوء شھرت

شھرت  ،نوع شھرت اين ؛باقی ميگذارد یعمومی غالبا درسطح وسيع اجتماع رسوب عميق وحتی تاريخ
نفرت عمومی  و وکسرشخصيت را تنفر بدنامی است وھرچه وسيع ترسبب کسرشخصيت ميشود ب وذکا

 سباب شھرت وآ درست از کارھای خوب و ،شخيصتھا به مناسبت درعبارت نھائی تجليل از ؛پرميکند
    .ن شيخ صادق خلخالی استآنمونه  اخالقی  شناخته ميشود نه شھرت به کارھای بد وغير اشتھار

  نتيجه مقاومت 

، ھردو نام وامضا در  چاوشی(يا  جاويد آزادیقای آھم اکنون که تحرير درمقام ختم است  خبری ديدم که 
مدعی شده که نامه منتشره ازسوی ايشان مجعول است وارتباطی  )بود ايميلی توھين آميز کنار ھم آمده

توسل به انکاراست نتيجه تعقيب  ،ھمه متھمين اولين اقدام  که ھمين ادعای ايشان  ،به ايشان ندارد
شاھدی  ھای ايشان ھمچنان درتاريخ باقی وثببت ميماند  وی ررکُ کُ  واال ،موضوع ازجانب ايرانيان است

   .دميگرد رد درباره تن فروشی عليا حضرت شھبانو بدون جرح و

  خراين تحريرآسخن 

درفرھنگ ما ايرانيان منتزع ازملت وکشور نيستند  بی  نیشخصيت ھای نمادي
وبھانه ای به ھيچ عذر .منتقل ميگردد به ملت وکشور ،نان درماھيتآحرمتی به 

 ،را سرسری گرفت کشور نبايد تجاوز وتعدی به شخصيت ھای نمادی ملت و
به ھمان وزن ھم نميتوان   ،سرسری گرفت را ھمانطور که نميتوان تجاوز به کشور

ما نميتوانيم  ،را بی اھميت تلقی کرد ونبايد تعرض به شخصيت ھای نمادين کشور
ست ودفاع کنيم درحاليکه فرھنگ وھويت ملی وتاريخ وميراثھای کھنمان حرا از

ن شخصيت آناظروشاھد توجه کوھی ازبی اعتباری ھا واتھامات وفحاشی ھا به 
  .ھا ھستيم 

  

  

 


